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ΤΗΙ͂ 

ΕΠ (ΝΥ ΒΡ 4} 

ΒΟΕΙΡΙ ΘΕ. 

ἙΒΟΜ ΤΗΝ ΤΕΈΧΤ, ΑΝῸ ΜΨΙΤΗ Α ΤΗΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 

ΤῊΕΒ ΝΟΤΕῈΒ ΟΕ ῬΟΒΒΟΝ  ; 

ΟΚΙΤΙΟΑΙ ΑΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΒΝῪ ΒΕΜΑΚΚΡ, 

ΡΑΒΤΙΥ ΟΒΙΟΙΝΑΡ, ῬΑΒΤΙΥ ΒΕΙΕΟΤΕΡ ΕΒΟΜ ΟἸΗΒΕΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒΒ; 

ΙΓ ΒΤΒΑΤΙΟΝΞ ΟΕ ἹἸΡΙΟΜΒ ΕΠΟΜ ΜΑΤΤΗΙΖ, 

ΘΑΎΕΒ, ΨΙΘῈΠ) το. το. 

ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕΒΤΊΙΟΝΒ, ΑΝῺῸ ΟΟΡΙΟΌΝΚ ἹΝΘΕΧΕΝ, 

΄“΄΄“΄““““74““53“7“΄“427.7 

ΒῪ ΤῊΒ ΒΒ ν.1. ἢ. ΜΑΥΌΟΝ, Μ.Α. 
ΜΆΑΒΤΕΝ ΟΡ ΚΙΝΟ᾽Β ΟΟΙΤΕΘΕ ΘΟΗΟΟΙ,, ΤΟΝΡΟΝ, 

΄σ““447 474“ 39:9 σφ 

ἘΟΝ ΤΗῊῈ ὕϑὲΕεξ. ΟΕ ΒΟΗΠΟΟΙΒ ΑΝῸ ΟΟΙΠΈΘΕΒ. 

5ΕΟΟΝῸ ἘἘΘΙΤΊΟΝ. 

ΤΟΝΌΟΝ: 

ΒΟ. ΒΥΤΙΟΝΟΜΑΝ ἃ ΟΟ,., ΒΑΤΙΟΎΥΙΝ ἃ ΟΟ., ΨΗΙΤΤΑΚΒΕΕ ἃ (Ὁ., 

ΑΝΡ ἍἌΠ ΟἸΠΕΝ ΒΟΟΚΡΒΕΙΙΒΕ5. 

1547. 



Ὗ δ ἢ ἰρ εἶ 
ΠΝ ΠΡ ἀεὶ ᾿ 

ῬΕΙΝΤΕ ΒΥ Α.ο ὃ. ΨΑΤΡΥ; 

ΚῈΠ 110 ΟΟΥΕΊ; ΕἘΓΠΈΞΕΞΤῚΥ ΒΤΒΕΡΤΕ 

1887. 



ΡΗΩΦΝΙΒ55 Δ 



ΑΝΟΑΌΜΕΝΤ. 

Ὅχ τὴο ἀξ οὗ (ἀρ, Π18 ἔνγο βοῃβ Εΐθος]θ8 ἃπά Ῥοϊγπὶςθβ ἄρτεα ἴο ἐΠὶ 

τὴα τὨγοη8 οἵ ΤΏ Εθ65 ὈῪ δ]ίθιπαίθ γϑᾶϊ8. Εΐθοοϊθβ, ἃ8 (6 δ]άθυ, μανΐῃρ ἢγϑβὺ 

ΤΑ ΚΘῺ ῬοΟββθβϑίομ, ἔοτοὶ Ὁ] Ὁ τοίδλπβ 10 ἴο [π6 δχοϊαβίοῃ οὗ Ῥογηοθθ, ὍΤὴ6 ἰδίίθτ 

1Παγείοσθ, μανὶπηρ ἢβα ἴο ΑΥΡΟΒ, τρδιτῖθ8 {86 ἀδυρμίοσ οὗ [ηΠ6 Κίπρ Ααἀτᾶδβίαβ; 

ἃ Ρχθνδ1]8 οα ᾿ΐτα ἴο ΘΒροῦβθ [18 οᾶβ88 δηἀ βθηα δῃ ἌΣΤΥ ἃρδϊηϑὲ ΤΠΘΌ85. 

ἯΙ τπηοίποὲ Τοςαβία ἢγχϑὲ (Σ1685 {86 εἴἶδοῖ οἵ ἃ σοπίοσθμοθ Ὀθΐγγεθη ἰμ6 Ὀσγοίθ 85, 

θη ᾿πάποθβ ῬοΪ γ πὲς 68 ἴο δηίθσ (ἢ6 εἰν ἀπᾶάθσ (Π6 ρῥτοίθοιίοη οὗ ἃ τὰσθ, ΤὯΘ 

Ὠδυρΐν ἀθιθαμοσ οὗ Τὐίβοο ε8 τα πάθυβ ΠῸῚ Θἤἴοσίβ ὑπδνδι]ηρ, ἃπα ῬΟΙ πο 65 

γγ ΓΠἀσᾶννβ, ἴῸΥ [Π 6 ῬΌΓΡΟΒΘ Οὗ οσοπιπιθποίηρ' ΠΟϑ.111{165. ΤΊτεβϑιαβ ἴΠπ6 Βοοίῃϑαυ Σ 

ῬΤΟΏΟΌΠΟΘΒ (Πδ0 ν]οίοτΥ γν1}1 ΒΘ οἡ {86 5146 οὗἉ {π6 ΤΠ ρδἢ 5, βῃουὰ Μεπαοεαξ 

{πε βοὴ οὗ ὕσεοῃ δε ἁθνοίεα ἃ5 ἃ νἱοὔϊπι ἕο Δῖασβ. Οὕθοη τοίαϑίπρ ἴο δου ρ]ν, 

{116 νου ἢ οὔοιβ Ἀἰσλβθ] ἃ5 ἃ Βδουῖῆοθ ; Β160655 δἰίθηβ 16 ΤΏΘΡαπ ἀγηῖν, πὰ 

{π6 Ατρῖνϑβ τϑίσθαϊ. Ἐίθοοϊθβ πὰ Ῥογμῖο 68 1[8]} 1π βἴηρ]α σοπηραὶ Ὀ. βδοὰ 

οὔ οΥ 8 πδηάθ,; {Π6Ὶ} τηοίποὺ ᾿οσαβία Κὶ}}18. ΠΘΣβ6 11 οἡ {Π6ῚὉ Ὀοάϊθ8, ἃπὰ [ιδσ 

Ῥγοίθον Οσσθοι βυσοθθὰβ ἴο {π6 ἰβτοπθ. [{π|1ἀὲθ4 Ὀγ ἰΐ8 οὐγῃ οαἰδταϊίν, μι 

γοίαβθ69 θα] ἴο τ[Π6 5]αῖῃ οὗ (ἢ6 δϑῃθιῖῃῦ, ἀθποιμοθβ ἀθαίῃ ἰο Δ οπ6 ψγ0 

Θῃου]ὰ ΡΥ {π6 ἴχμμεσαὶ Ποηουβ ἴο {Π86 σοῦρβ8 οὗ Ῥοϊγῃὶσθβ, ἀπὰ ὑδη15Π65 

(ἀϊρὰβ. ἔοι. ΤῆῈΡρ68. Ηϊ5 ἀδυρμίον Απίροπθ, βρυσπίηρ ἃ- πιᾶυᾶσα Ψ ΙΗ 

Ἡφροη, {ἶιπ σϑπιαϊηϊηρ 50η. οὗ ὕτθου, ἀθοϊᾶσθϑα ΠῈΣ ἱηἰθηϊζοι οὗ ββασίηρ {6 

Θχὶΐα οἵ ποσ ἔαίῃοτ. 

ΤΠ6 ΟἸΒοσὰβ σομϑιβί5 οἵ ΥΊΓΡῚΠ5 ἥτοτα ῬΠωπὶεῖα, [Π6 5ρ0115 οἵ γᾶ, ἀδνοϊαβα (ο 

1116 βεσνίοθ οὗ ἄιρο!ο δὲ 1)6]ρ1, δαὶ ἀδίαϊπμαα δὲ ΤΊ Ρ65 Ὀν 186 ἰηναβίοῃ. οὗ μ 6 

Ατρὶνθ ἃγτηῦ. Ετοπὶ ἴΠ656 (86 ἰτᾶρο αν [Ὁ1168 1(5 {1{]6. 

Τῇ ὅοθης 18 ἴῃ {Ππ6 σουνί Ὀοΐοσθ {88 σουὰὶ ρᾷασε δὲ ΤῊ 685. 



Χρησμὺς- δοθεὶς Λαΐῳ. 

Λάϊε Λαβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς : 

δώσω τοι φίλον υἱόν" ἀτάρ σε πεπρωμένον ἐστὶ 

παιδὸς ἑοῦ χείρεσσι λιπεῖν φάος. ὧς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιθήσας, 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν" ὃ δ' ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

τὸ τῆς Σφιγγὺὸς- αἴνιγμα. 

Ἐστι δίπουν ἐπὶ γῆς, καὶ τέτραπον, οὗ μία φωνὴ, 

καὶ τρίπον" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἑρπετὰ κινεῖται, ἀνά τ᾽ αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 

ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 



ΧΙ 

ΡΕΝΒΟΝΡ ΟΕ ΤΗΠῈ ῬΕΈΛΜΑ. 

ΤΟΟΑΞΒΤΑ. 
ΤΌΤΟΒ. 
ΑΝΤΙΘΌΝΈΕ. 
ῬΟΓΥΝΙΟΕΒ. 

ἘΤΕΟΟΙΕΒ. 

ΟΒΈΕΟΝ. 
ΤΙΒΕΞΙΑΒ. 
ΜΈΕΝΕ ΘΕ. 

ΡΙΡΌΒ. 

ΜΕΒΒΕΝΟΈΒΞ. 
σΗΟΒῦΒ ΟΕ ΡΗΓΝΙΟΙΑΝ ΥΙΒΟΊΙΝΞΒ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

φσσοσσσ ρος δ ρό 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ἴξυ ἂν 9 37 9 " 7ὔ [Ὁ 

Ὁ τῆν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν, 
Ν 7, 9 Ν 7] 

καὶ γρυσοκολλήτοισιν ἐρβεβὼς δίφροις, 
Ὡ - γ4 6 4 7] 

Ηλιε, θοαῖς ἱπποισίν εἱλίσσων Φλόγα, 
{ “ Ζ ἴω "5. 6 ᾽ὔ 

ὡς δυστυχῆ Θήβαισι σῇ τόθ ἡμέρῳ 

ἀκτῖν ἐφῆκας, Κάδμος ἡνίκ᾽ ἦλθε γῆν 

1. ““ ἐν ἄστροις, Μαθρτανο, σὶ(ἢ (ἢ 8 
Θ080],, σΟΙΓΘΟΟΥ (τδηβ᾽αΐεθ 96} ϑῖδπα 
χοαϊαοὶ. Ἐπαϑί. 1], Δ. Ρ. 446. υἱΐ.τεΞ889, 
51. Εὐριπίδης τὸν ἥλιον τὴν ἐν ἄστροις 
τέμνειν ἔφη δδὸν, τὴν διὰ τῶν ζωδίων 
οὕτω κίνησιν φράζων. Ἐπτριά65 Πἰτη- 
561} ᾿τοϊίαίεβ [815 ρᾶββϑᾶρθ ἴῃ ΔΠ βρίρτδγα 
ἴῃ Αἰ Παπθο5, 11. Ὁ. 61. Β. Ὦ τὸν ἀγή- 
ραντον πόλον αἰθέρος, “Ἥλιε, τέμνων, 
ΤΔρ᾽ εἶδες τοιόνδ᾽ ὄμματι πρόσθε πάθος ; 
ἸΤΠδοάθοίθβ ΒΈ]]Έσορῃ. 5ῖ0Ὁ. χ. ρ.126. 
(67. τοί.) ὮΩ καλλιφεγγῆ λαμπάδ᾽ 
εἱλίσσων φλογὸς Ἥλιε, ποθεινὸν πᾶσιν 
ἀνθρώποις σέλας, Εΐδές τιν᾽ ἄλλον πώ- 
ποτ᾽ εἰς οὕτω μέγαν Ἐλθόντ᾽ ἀγῶνα καὶ 
δυσέκφευκτον κρίσιν ; Αςοὶὰ5 Πᾶ5 {Πὺ5 
ἐταπϑ]αίθα 1 ἴθ Αρραϊεῖαβ ΕἸουΙα, Ρ. 
348. εἀ. ΕἸΠΕ Ὠοτϑί. Ῥυιβοΐδη. ἀθ 618. 
Ὅσοι. ρΡ. 1825. “ 80], αυἱὶ πηϊοδηΐθσα 
σαπάϊάο σαττὰ δίαυθ θα 15. ΕἸΔΙΩΤΠΆΓΣΩ 
οἰζδεῖβ ἔδυνιο ἃιάοτθ Ὄσρίϊοαβ, Θαϊᾶ- 
Ὥδῖη ἰδπι δάνθγβο ΔΙΡΌΤΙΟ οἵ ᾿π]πηῖςῸ 
οὐηΐηα ΤᾺ ΘΌ15 ταἀϊδίατη ᾿ὰπιθη οβίθη 18 
τὰυτη δ’ ΔΙΟΙΘΟΥΕΥ Οὔΐ ροορί ΜΠ)ΠῈΟοη, 
γνἤβη 6 νψὰβ ρτο]θοῖίπρ ἃ ἀτδιηδ, δπά 
ποΐί ἂἃπ δρὶος ροετῖ, δὰ ἱπίθπαθα ἴο 
ΘΟΙΠΠΙΘΠΟΘ Σὖ στ {Π6 δά άτο55 οἵ ϑαίδῃ 
ἴο ἴπ6 ϑδυη.᾿ Ιογϑοπ. Ῥᾶτ. Τ,οβί. ἰν.: 
“Ὁ ιδβοὺ [πᾶ ψ 1 Βυγραββίῃρ ΡΟΣ 

Ευτῖρ. Ῥπαη. 

οι 

στον α,᾽ ζζο. ὅορΡῃ. πέρ. 100. ᾽Ακ- 
τὶς ᾿Αελίου, τὸ κάλ-λιστον ἑπταπύλῳ 
φανὲν Θήβᾳ τῶν πρότερον φάος : ΑἹ. 
806. σὲ, τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεν- 
νέπω. ϑυϊάαβ: ἀστὴρ ἄστρου διαφέρε:" 
ὅ μὲν ἀστὴρ ἕν τι ἔστι" τὸ δὲ ἄστρον ἐκ 
πολλῶν συνέστηκεν. 

8. ““ ἑλίσσων ΑἸΑά. ἰπ νἱοϊαίίοπ οὗ (ῃ 5 
τηθ 1786, ὑοῦ ταοβὲ οὗ (Π6 155. ρτθ- 
Β6ῖνθ. 746 ἐγαροαϊαπϑ .ι586 ὑοΐ ἢ ξογπις 
αὐ ἐϊιοὶν ορίϊοη, ὑιέ εἰναλίαν [ο᾽ ἐναλίαν 
οπἶψ πὶ ἰδθ οἤογιιδο5, [οἵ. πο. 38. 
ΔΙΓΠΟῸΡῊ βοτηα 55. Θσ Β1011 1[ὑ Ῥδίοτν, 
αἸΠοτίηρ ἴῃ (Π18 Ἰηβίαποθ ἕἔστοτη ΑἸάυβ. 
Ιη ν. 24]. γῇθσβ δῖ55, σγᾶγυ, Γ μᾶνϑ γθ- 
(α]π64 {πΠ6 τϑαάϊηρ οἵ ΑἸάπβ, Οἡ (88 
ΠσΟΠΐΓαΙν, τ. 1202. Ποῖα ΑἸ]άυ5 Πᾶ8 
ἑλίσσετ᾽, {6 γ6 (Ὧ8 τηθτ. ΔΊ. Ἐ,. ρίνε 
εἱλίσσετ᾽, ἃς Μίαβρταᾶνθ ᾿ὰ8 σοτγθο 
ΘΙ] 66.᾽ Ρογϑδοῆ. 

4. τῇ τόθ᾽ ἥμ. “Τῇ ἀαΐ, 15 ραὲ ἰπ 
ἀεΠηἰοῃ5 οὔ τὴ 6 ἃπα Ρ]8 66, 1Π ἈΠΒΥΤΕΥ 
ἴο {Π8 χασβίϊοι εὐἤεη ἀπ τσῇθγ6 ὃ ΒΟΡΈ. 
ΕἸ. 788. ἡμέρᾳ γὰρ τῇδ᾽ ἀπήλλαγμαι 
φόβου. Ατ οἰμεῖ {{π|65 1 5 Δοοοιηρᾶ- 
ΠΙ6α ΒΥ ἐν. Ἐπτ:, Ηεο. 44, ἣ πεπρω- 
μένη δ᾽ ἄγει Θανεῖν ἀδελφὴν τῷδ᾽ ἐμὴν 
ἐν ἤματι.᾽᾽ ΜΒ. Οτ, στ. ὁ 408. 

ὅ. ““ ἴῃ (ῃ68 ἐμὰ οὗ (818 γϑυββ Αἴάας 
Α 



τήνδ᾽, 
9 Ἁ » 9 

ἐκλιπὼν Φοίνισσαν ἐναλίων 

Ὁ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

γθόνα" 

ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος ᾿Αρμονίαν πότε, 

Πολύδωρον ἐξέφυσε᾽ τοῦ δὲ Λάβδακον 
φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε Λάϊον. 
ἐγὼ δὲ παῖς μὲν κλήζομαι Μενοικέως, 10 

Κρέων π᾿ ἀδελφὸς μητρὸς ἐκ μιᾶς ἦφυ' 
καλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοκάστην βε, τοῦτο γὰρ ποωτῆρ 
ἔθετο, γαμεῖ ὃὲ Λάϊός μ᾽" 

ἀἀᾶϑ5 θεῶν, ἃ γγοτὰ ν᾽ ἴοἢ) πὰ5. οστϑρὶ ἴπ, 
τοῖα τ Πθ ποθ 1 Κηον ποί. Ὑο6ῖ ἴῃ ΘΠ ΘΓ 
ΡῬίδοθϑ 1 πᾶν ποίϊεθα 10 ἃ5 τα υπάδηϊ. 
Τὴ ἃ ἵταριηθηΐ οὗ {πὸ ῬΊΣ ΠΟΙ 5, ν᾿ ΠΘΙΘ 
15 ΘΟΠΉΤΩΟΏ]Υ τϑαᾶ, Σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν 
ἐν αἰθερίῳ Ῥύμβῳ πάντων φύσιν ἤμπλεῖ 
ξανθ' ,» ἴῃ6 δὲ})ο]. οἢ ἌΡΟΙΙ. Ἐϊι. ἵν. 

144. μὰ5 σὲ τὸν αὐτοφυῆ, πάντων δ 
αἰθέρα ῥόμβῳ. Βτνυμποὶς 188 ΘΟΥΥΘΟΌΥ 
δ] βορὰ θεᾶς ἴτοιῃ Η!Ρρο]. 1139. (1149. 
ΝΙα5ρ7.): ΔΙ ΠοῸρΡ ἢ (Παΐ ρᾶβδαρο ἀοθβηοί 
5661 ΘύΘῃ {Ππ8 Β01ΠῸ|Θ ΜΕΥ Θχρυτραίθά. 
αὶ {118 ννοσὰ 15 πποτὸ ἔγθα αθητ]ν υνδηΐ- 
1πρ {πῃ βδαροιῆσουβ, [πὶ Απάτομῃ. 270. 
ἄκη βροτοῖς θεῶν ἐγκαταστῆσαί τινα, 
16 οαὐϊέϊο ῬΥῚΊ106 05 ἰνὰ5 ΟὨΪῪ βροτοῖσιν. 
Τὰ ϑόρῃ. ῬΏ]]. 992. θεοὺς προτείνων 
τοὺς θεοὺς ψευδεῖς τίθης, ΑἸάα5. Οπιὶῖ5 
1Π6 βθοομᾶ θεούς. 1Ι͂ῃ ΑὐἹβίορι. Ῥᾶς. 
988. ὡς πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἂν θεὸς θέλῃ, χὴ τύχη 
κατορθοῖ, ΑἸΙά4α5 ἃπα Ῥοίἢ (1|6 «πιηῖ1η6 
644. οτοῖί θεὸς, ὑπι 1 185 Βα ρ 1168 ΡΣ 
116 ὅ01101, ἀπ Ὁ. ϑυϊάαβ ὑπάθὺ πάνθ᾽ 
ὅσ᾽ ἂν,111. Ρ». 18. [π᾿ ϑορῃ. (Βἀ.0.,1629. 
φθέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς Θώῦξεν αὐτὸν, 
ὑγα πιιϑί τα φθέγμα δ᾽ ἐξαίφνης Π ὺς 
Θεῶν ἐθώϊνξ᾽. Οπ {6 οἴπου παπᾶ, ἴῃ 
στο. κι. 510. ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ 
θεῶν θήσει ποτὲ, νν Ὠϊοῖ πο 0η6, 1 ϑ0}0- 
Ροβθ, υπάἀοτβίδηαβ, τοδα, ὃ Χρὴ γὰρ οὐὖ- 
δεὶς μὴ χρεὼν θήσει ΕΣ Α τδρὶο 
γυτὶΐίον ἴῃ ῬΙαΐ, (ὁη8, δά ΔΡΟΙ]. "Ῥ. 10. 
Β. Βᾶγ8, τό τοι χρεὼν οὐκ ἔστι μὴ χρεὼν 
ποιεῖν. ἴῃ [6 ποχΐ σψϑῖβα ἴῃ6. ὅδ. }}0]. 
πίουρτοίβ Φοίν. ἐναλ. χθόνα, {πὲ ἐδἰαπα 
Τυτιιϑ. ἤῬοπβον. Οἵ, 211. 647. Κάδ- 
μος ἔμολε τάνδε γᾶν Τύριος. ΟἸΠΘΥν 158 
ἐνάλιος 8 1ῃ:8 ΒΆΤΩΘ ἃ5 παράλιος, ἃ5 ἴῃ 
Τρ. Α. 168. ἜΜμολον ἀμφὶ παρακτίαν 
Ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας. Ῥοῖίζθγ: ἐπε 

ἐπεὶ ὃ ἄπαις 

8θα-τὐαϑ]ιεα φοαϑέ ηΓ {αὶνῦ ῬΠοηϊοΐα. 
9. (ἐκ) δὲ τοῦδε: οἡ {||18 6111ρ515 

566 Πες. 880. 
10. ““Ῥυτριάθβ ᾿ηνθηΐθ ἐπ6 τηε- 

1πΠοα οὗ Θχρ]αϊηὶπρ᾽ ἢ15 Βα δ] οΐ 1 8 γτὸ- 
Ἰορθ, ΟΥ̓ ἰοῃρ' ρτθίδοθ, ἃἸπηοϑβῖ θη Τγ6} 
ἀείαομθά ἴτοτι {Π6 ρίθεθ, ἰπ νυ ῃϊοὰ 
Ὁ5081Υ Οη6 οἵ [6 ρϑύβοιϑβ οὔ {πΠ6 ἀσάτηᾶ 
ΘΟΙΏ6Β ογννγά, δηὰ Πρ] α]ν ἀδἰ4115 4}} 
18 ἐνϑηΐίβ ἃπίθοδἀθηΐ οἵ σαν ἴὸ 
{Π6 δοίϊοῃ, σῖν 65 ΠΪ5 Οὐ ἢ ΡΘΠΘΔΙΟΟΎ, ΟΥ 
1Π αἴ οὗ οὁπ6 οὗ {π6 ρυϊποῖρδ] οπατδοίθιβ, 
1ΏΪΟΥΤΩΒ 8 οὗ [Π6 οσοαβίοη οἵ 18 46- 
βοθηῦ ἴγοπι θάνοι, 1 Π6 18 ἃ ἀϑ(γ, οὐ 
ΨΠῸ Πὰ5. σα ]]6αὰ μΐπ) ἴογί! ἔγοτη 1Π6 
τοπὶὺ, 1 ἃ τηοτίδ! : ἃΠα ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ ΠΤ - 
561} (ὁ (Π6 βρθοίαίΐουβ "γῪ ἀθεϊδηπρ ἢ]8 
Ὡ8η)6.---ἰ τὰ ἴΠ6 ροαα68585 6 ηα5.--- 
8η) Μ τοῦτ, εοι οὗ Ναδϊδ.--- 1 ἂπὶ Ῥο- 
Ιγάοτιυϑ, ϑοη οἵ Ηθουθϑ.---ἰ ἂπὶ . οοαϑῖδ. 
--Ἰἰ δηλ Απατοχῖδο}ο. (τ. ΗἸρΡρ., Ιοη, 
Ἦδεςο., Ῥῆαπ., Απάτοιη., Τρἢ. Τδυτ.}᾽ 
Ττᾶνο]5 οἱ Απδοϊιατβὶβ, ν. 268. 

κληζομαι ἴον εἰμὶ, ἃ5 ᾿ύατ, ΗῚΡΡ. 2. 
θεὰ κέκλημαι Κύπρις, ΜΘΤ6 566 ΜΙοΚ. 
ΜΙδτΙμΔ οἱἵθ5 δ ισρ. “2 η. 1. 677. ουἱ 
Ρᾶτσνυβ [15 Εἴ ραΐεσ οἴ ΘΟ] Χ αοπ- 
δ» ὰὰ αἰοία το] ααοτ ᾽ 

11. ““ἐκ μιᾶς γαστρὸς ...: ἃ τϑοδάϊηρ, 
Ὑγ}10}}, ρτον θα {π6 νγοσὰβ ἅΓΘ ἰγ8η85- 
Ῥοββά, 56 615 Ῥγο Ὁ 6, ἴγοτα Ποιι. 1]. 
2. 496. ἰῆς ἐκ νηδύος. Τί 1Π15 15. {Π1|6 
ἰγὺ6 τοδάϊπρ, {Π6 τϑοθῖνθά 9Π6 85 οἵῇ- 
σἰηαίθα ἴτοτη ν. 157. βούϑοι. θυτρ68 
ἈΡΡΟΒΙΙΟΙΥ τοίθιβ ἰο ΤΠ θορηΐβ, 294. 
Οὐδ᾽ ἣν ἐκ γαστρὸς Κύρνε μιᾶς γέγονῃ. 

12. ““Βο5 τσῃν ΒΡ Ὀ]165 ὄνομα. 
Ῥογϑοη. Οἵ. ες. 21. ΒΟ θυ βαρροβίϑ 
καλεῖν ἃ5 [Π6 61}10518, τοί θιτίηρς ἴο Ροτ- 
Β0Π᾽5 ποίΘ οη Οτοβῖ. 1662. 
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ΩΡ ,ὔ ,ὔ Δ ΣΥΝ, 3 δώ 

ἤν, χρονῶν λεχτρὼ τῶῤρν ἐγὼν ἐν δωμᾶσιν, 

ἐλθὼν ἐρωτᾷ Φοῖβον, ἐξαιτεῖ θ᾽ ἅμα 1 

παίδων ες οἴκους ἀρσένων κοινωνίαν. 

ὃ δ᾽ εἰπεν" ὦ Θήβαισιν εὐΐπποις ὠναξ, 
μὴ σαείρε τέκνων ἄλοκα δαιμόνων βίᾳ: 

εἰ γὰρ τεκνώσεις παϊὸ, ἀποκτενεῖ σ᾽ ὁ φὺς, 

20 καὶ σῶς σὸς οἶκος Φ,Σν δι᾿ αἵρατος. 

ὃ δ᾽ ἡδονῆ δοὺς, εἰς τε βακχεῖον πεσὼν, 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρος βρέφος, 

14. χρόνια, ϑοΠο]. ἤγουν χρονίως" 
ἐπὶ πολλὴν παράτασιν ἔχων τὴν μετ᾽ 
ἐμοῦ συνοίκησιν. ἐν τοῖς δώμασιν. 

1ὅ. 5080]. “ἐρωτᾷ μὲν τῆς ἀπαιδίας 
τὴν αἰτίαν: αἰτεῖ δὲ τῆς ἀῤῥενογονίας 
τὴν εὐτυχίαν. 

10. “κοινωνίαν, σοπιδιοἐ μα ηθη}, ὄὅμι- 
λίαν, Μίαβροτ., Θττοπθουβϑὶν. ΤῊΘ 56156 
18: π ἔμ86 οἔ 650 σοηιηιιη68 ἰἰδονο5 ἰνα- 
ὑδΥ δηλ; τὲ ἴρ586 θᾳΣ πιὸ ἰἰδόγο5 ργ οΓθα- 
γϑέ. ΠΈΔΟΝ 1211. Πενθεὺς, ἐμῇ τε καὶ 
πατρὸς κοινωνίᾳ. Ηδτιο. Εατ, 136. 
Πρὸς στέρν᾽ ἐρείσας μητρὶ, δούς τ᾽ ἐς 
ἀγκάλας ΙΚοινωνίαν δύστηνον. ιοπνυ- 

515 {88 γουηροτ, τη Ρ] αἴ. 11. Ρ. 998. Β. 
Δωρίδος ἐΐϊς μητρὸς Φοίβου κοινώμασι 
βλαστών. τρί 485 1ιὰ8 νδυϊθα [ἢ 6 
ΡἈΓΆΒ6 π᾿ Ιοη 418. Παίδων ὅπως νῷν 
σπέρμα συγκραθήσεται. Ἷη τΠ6 θερτη- 
πὶπρ οὗ [ῃ8 νουβθ, {Π6 δῖ55. Οδηί, 1). 7. 
Κι Μ. Β. Βᾶνε τέκνων. Οκ {μὲ ΟΠΘΙ 
Ὠδπα, ἴπ ν. 18. {π6 ϑ.Πο). ἰϊὰ5 παί- 
δων, αἰδο Οπρθη. ὁ. (615. ἰϊ. ρ. 78. 
Θά. ϑρβποθυῦ, πὰ ἴῃ Νίβ., ὅ.Πο!. οῃ 
Ῥιμά. ΟἹ]. 11, 6δ. Τί 158 ροϊηΐ ο 1118 
ΟΥ ὯῸ σοηβθάθθηςθ;: θυΐ 1 ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
ΟἴΟΟΒΘ 85. ἴο ἔτᾶΏΒΡΟ56 [Π6586 ψοχάϑ, Γ 
581141}} ποΐί οὐ]εοί." ογβϑοη. ΚΟ. ὙΊγρ. 
«Ἐπ. 11. 789. 7Τᾳπιααε να]6, δἵ παι] βϑ - 
νᾶ ΘΟΊΜ)Δ1118 ΔΙΏΟΥΘΠΊ. 

17. Βυτρα8 βυρροβίβ Θήβαις ἐν εὐΐπ- 
ποις : Ὀιιΐ ἴθ ἀδΐ, 15 ἀϑίβηβι 016 θθοαιβ8 
116 νϑῖῦ ἀνάσσω 1.ὰ5 {Π|Θ 58π|6 οοπ- 
βίσαοιοι : ΜΙατ. ατ. ὅτ, ὃ 892. 8. ὃ. 
5886. θέον, ν. 86. Τὰς. Απη. χὶ. 8. 
Ποα Πονῖ8. 

18.19. “ δαιμόνων ἄτερ" εἰ γὰρ φυ- 
τεύσεις, Νίαχ. Τγτ. χῖχ. 2. βίᾳ ἀπά 

ἣν γὰρ φυτεύσῃς, ἴ)ᾶν!8, ἴτοπι δ)΄55.᾽" 
ογϑοη. 

δαιμόνων βίᾳ, ἐπ δρὶέο οΓ᾽ ἐἢθ Θοβε: 
οἴ, 822. Ζ28ειν. 5. ο. ΤῊ, 742, ᾿Απόλ- 
λωνος εὖτε Λάϊος Βίᾳ, τρὶς εἰπόντος 
ἐν Μεσομφάλοις Πυθικοῖς Χρηστηρίοις, 
θνάσκοντα γέν-νας ἄτερ, σώζειν πό- 
λιν, Κρατηθεὶς ἐκ φίλων, ἀβουλίαις 
γείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, Ἰατροκτόνον 
Οἰδιπόδαν. 

20. “αἱμάτων Οτίροπ, 64. ἅπα ἃ δῖε. 
ἴη ἈΪα5. Ηο]νοῦ. Ῥ. χῖχ. ρ. 214, 1771 
{γᾶ ρΡ1ο ὙΥΤΊΤΘΓΒ 501} 6.11165 156 {86 Ῥ]αταὶ 
οὗ {Π15 ννογὰ.᾿ βόοῦβοῆ. ὅθε ν, 1060. 
1309. θΘτοβί. 1504. ΒΙΠΉΠΑΥ σοπϑδίτας- 
(10 ῃ 5 τροὺγ πη ν. 489. δι ἔχθρας τῷδε 
καὶ φόνου μολών: 1517. δι’ ὀδύνας ἂν 
ἔβας. ὅδε Ηβθο. 667. Μεά. δ8ῦ8. ΤΠ 
τηϑαπίηρς οὗ [ἴῃ6 ρῆταβϑθ 15, ἔο ὑδ6 1):- 
ν»οϊυοα ΟΥ̓ Θηδαροα ὅν ηλ} 161, ΕἸ υϊέῃ, 
δυϊοί, χε. 

21. “«“"νδοὺς ΜανΚ]., τ Που τ σααδθ, 
ὙΠ ]οἷ 15 1μ6 οριπίοη αἶβὸ οἵ ζαίοκ. 
)ϊαίτ. ρ. 339.᾿ Ῥογϑοη. Αἴΐου δοὺς 
ὑπ αἀδουβίαῃἃ ἑαυτόν: 'ὋΠιιο. ἵν. 108. 
εἰωθότες οἱ ἄνθρωποι. οὗ μὲν ἐπιθυμοῦ- 
σιν, ἐλπίδι ὁ ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ϑὅ5Π0]. 
ἑαυτοὺς δηλονότι. Επτ. Ιου 745. μὴ 
πάρες κόπῳ. 866 160. θῦ6, Δίας. 
Οτ. στ. ὃ 496, ὅ. 

εἰς Βακχεῖον π., ἱπίο Ἰπέοαϊοαϊίοη : 
Ογεὶ. 458. ὅταν δ᾽ ὑπνώσῃ Βακχίου νι- 
κώμενος : ἰδ εἰς ὕπνον πεσὼν Οτεβί. 
211. εἰς ὀργὴν πεσὼν 088. εἰς φόβον 
πεσόντε Ρἢαη. 67. 

22, 4“ ΤἼδ 88Π16 ρ]θοπαϑηι ΟΟΟῺΓΒ 1 
Τοῦ 106. τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις παῖδ᾽, ἀπή- 
νεΎκεν βρέφος: ἃ 51π118Γ ομ8 ἴῃ [ρῇ- 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ν 9 ,7ὕ “ ων ᾿ ᾽ὔ 

γνους ταμπλᾶκημνῶ, του θεοῦ τε τῆν ῷφατιν, 

λειμῶν᾽ ἐς Ἥ φῶς, καὶ Κι, θαιρῶνος λέπας 

δ΄). , θυρβλνον ἐκθεῖναι βρέφος, 25 

σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διωπείρας μέσον" 

ὅθεν γιν Ἑλλὰς ὠνόμωξεν ΡΞ 

Πολύβου δέ νιν λωβόντες ἱπποβουκόλοι 
φέρουσ᾽ ἐς οἴκους" εἰς 

ἔθηκαν" ἡ δὲ τὸν ἐμυὸν 

Τ. 239. ᾿Αγαμέμνονος παῖ, καὶ Ἰλυται- 
μνήστρας τέκος : Ὑ|Π6Ι6 ΜίδυΚ]. οη 
ΘΌΡΡΙ. 982. αἱ ἥγϑί σοη]θοίϊαχσθα τε ἴῸ1 
παῖ, Ὀυΐ αἴξοεν αγὰβ ἀθἔβη θα με σοιη- 
ΤΔΟῈ τοδαΐϊπρ. Βαΐ ἃ τηογ6 ἀπαβαδ] Ρ]68- 
ΟΠδ81) 15 ἰουπα Ὀεϊον, 47. 49.᾽᾽ ᾿ογΞβΟΉ. 
Οὗ, Μοηκ. Πιρρ. 10. ΒΙοπιῖ, Ῥτόση. 
140. Βυτραβ ἰὰβ δἀϊθϑαὰ φρενὸς [ὉῸΓ 
βρέφος, Ἱπεϊαάίηρ {πὶ δη ἃ [Π6 9ῺῸ]]ονν- 
ἀηρ ψγογ8 ἄονγῃ ἴο φάτιν ἴῃ ἃ ΡῬᾶγθῃ- 
1με815. 

28. τἀμπλάκημα : Ῥοτῖδοπ {Πτουρἢ- 
οαὐ ΑΒομυ 5. [8 το]θοῖεά {Π6 μ: 
ΒΙοτηΐ, α͵50 δηὰ ΜοπκΚ σοϊποῖάεα ἴῃ ἐπαΐ 
ΟΥΓΒΟΡΤΆΡΗΥ : 8566 ΝΜεα. 116. 

24. λέπας, 50Πο]. ἀκρωτήριον. ἐν 
τούτῳ γὰρ ναὸς “ Ηρας ἦν. ὃ καὶ καλεῖ 
λειμῶνα Ἥρας. πάντας γὰρ τοὺς ἀλσώ- 
δεις τόπους θεοῖς ἀφιέρουν, καὶ τεμένη 
θεῶν ἐκάλουν Ἕλληνες. “ἤξβει. Αν. 
289. 

2ὅ. “Τῇ :ηἤη. βίδη 8 δου νὩ γι} 8 
νΘΙΌ5. ἴο ΕΧΡΙΕΒ5 ἃ Οὐ ]θοΐ : Δ [6 Γ (Π9 
ψοτῦ ἐο ρἷυε. 1]. Η. 25]. Ἑλένην δώο- 
μεν ᾿Ατρείδῃσιν ἄγειν, αὐαποοηάαπι 46- 
γ.8. Τίνας. 11. 27. τοῖς Αἰγινήταις οἵ 
Δακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ 
τὴν γῆν νέμεσθαι. αι. Οτ. ὅτ. 
5895. Ηθο. 1069. 

20. ““ μέσων (δητ. [Οἱ.1108.7} 8]1ςΚ. 
διἃΒ ρστοπουποβά (8 ξο]]Ο νυν Πρ ΝΘ 56 ἴο 
6 βρυτίοιιβ, Ῥτάποῖς πα Βθοῖκ Πᾶνθ 
οτἰτιοα 10, Τπαου έθα]ν 11 15 ποῖ 6Χχ- 
ὕγθιμ ον ο]ερᾶηΐ οὐ ΡΟ] ἰβιιεά. Βαΐ οη 
τοῆθοίίοη, {πᾶ} 1{ ννᾶ8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡΟ58108 
τη ΕυτΙρΙ 465 5ῃῃου ἃ οτηῖῦ 41} 8|}ὰ- 
βἷομ ἴο {Π6 οἰγπιοῖοσν οἵ (ἢ6 πᾶτηθ οὗ 
(Ε ἀΐρυ5, ψ ῃοἢ. ὄνεπ Ξορποοὶθθ πᾶ 
1πουρδί πογίμν οἵ ποίϊςθ, (Εἀ. 1. 1086. 

τε δεσποίνης γέρως 
3 7 ᾽ὔ 

ὠδίνων “πόνον 80 

ὥστ᾽ ὠνομάσθης ἐκ τύχης ταύτης, ὃς εἶ, 
σδηηοΐ ρΡΥΘν 81] ἈΡΌῊ Τ᾿ γ 561} ἴο ΘΧΡΌΠΡΘ 
{Π||5 11π6. Επυδίδι 5. οα 1], Ζ. Ρ. 650, 
ἀϑιεξδ1 δ, 48. 15 βίο Ι Υ τηϊβίαθη ἱπ 
Τοίοσπ πο ἴὸ (18 οἰτουιηδίαποβ ῬΏαη. 
818. χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον, 
ΒΙΠ06 1ῃ8 Δ] υδῖοπ ἴθ {πᾶΐ [1η6 5 1Π6 
ΒΆΤΩΘ ὯΒ ἴῃ γν. Θ0, Δ᾽ ΔΙΟΚΟΠδΘΣ Βούσανοσ 
ΔΙΡΘ5. ἔγομ) ἤθποθ ὑπαΐ 188 1ἴπ6 ἴῃ 
4αΘϑΙΙΟη νν88 πη ΠΟΥ πῃ ἴο ἘΠιϑἐδί 108, 
1η {186 Ν5. Κ. ὠνόμασεν ἀηᾶ ἴῃ Μ΄. ὈΥ 
(16 ἢιϑί ᾿ιδπα.᾽ Ῥογϑοη. ΤῊΘ ΟΥΘΣ 15 
{815 : πείρας σιδηρᾶ κέντρα διὰ μέσον 
σφυρῶν. Βατρθϑ8 Ῥτθίδυβ μέσων ἴτοτα [], 
Π. 405. διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν (85. ἔγχος) 
ὀδόντων. 

28. “ΤΠ δι. Οϑγπιδίη Οὐτδπ)τηδτίδῃ 
οἰϊ64 ὈΥ δίδ]οἰς, Βουκολεῖσθαι αἶγας. 
Εὔπολις Αἰξίν. Ἱπποβουκόλοι Εὐριπίδης 
Φοινίσσαις. Ἵπποι ἐβονκολέοντο 18 δἃχ 
ΘΧρσθββίοῃ ἴῃ Ηοτηοσ 1]. Ὑν 220. ΘΙ 
Ε8ῖ. Ρ. 1206, δΊΞΕΞΙ 281, 18. δηὰ {Π6 
5010], οὗ ὙΠ]οΐβοη χαοίθ οὐσ δυῖδοσ. 
Ιῃ Ῥο]]ὺχ νἱϊ. 180. ἔος Ξοφοκλῆς ἱπ- 
ποβουκόλοι, Τ (Πἰπῖκ ὑπαὶ 4] οἶς. ρτο- 
ΡΘΙΪΥ τθαά8 Εὐριπίδης, {Π688 πᾶτηο8 Ὀ6- 
ἰηρ' ΠΟ! (ΠΥ Ἰηθτομδηροά, Ῥυϊβοίΐδη, 
χν]]. ἢ. 110. 86. Εὐριπίδη" ὦ θεοὶ πα- 
τρῷοι συγγενεῖς τε ἀλλὰ νῦν. Βρφδα, 
Σοφοκλῆς ὦ θεοὶ πατρῷοι, ξυγγένεσθέ 
γ᾽ ἀλλὰ νῦν, ἴτοιη Τ]Θοίτ, 411.᾽ Ροτ- 
80Η. ὅ0}80]. ἱπποβουκόλους καλεῖ τοὺς 
τῶν ἵππων βοσκούς" τὸ βουκόλους ὁ ἂντὶ 
τοῦ βοσκοὺς καταχρηστικῶς, ὥσπερ καὶ 
ἕτερα τοιαῦτα εὕρηται παρὰ τοῖς ΤΟΙΣ 
ταῖς, ὡς ἔχει καὶ τὸ μηρικὸν (Ι. δ 
9.) νέκταρ, ἐφνοχόει. 

80. “ τῶν ἐμῶν ΑἸά. πὰ ῃοὶ ἃ ἴδ νν 
38. ϑόοπιθ τὸν ἐμῶν. Τμ6 ϑ.ῇο]. ἴῃ 
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οῳ ( »ου ἊΝ ᾽ὔ ᾽ὔ "“ῳ 

μῶστοις ὑῷεῖτο, καὶ πόσιν πείθει τεκεῖν. 
Υ̓Ν Ν ρου ’ὔ ΣΙ ὃ ’΄ 

ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος, 
οω 6 Ν, Ων ἃ "ὔ Ν 7 

παῖς οὐμὸς, ἢ γνοὺς, ἤ τινος μνώθων πάρω, 
3 Ν ΄, 9 -“ Ἢ 

ἐσσείγε, τοὺς φύσαντας ἐκμαθεῖν θέλων, 

πρὸς δώμω Φοίβου Λάςός θ᾽ δὐμὸς πόσις, 
τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαθεῖν, 

εἰ μηκέτ᾽ εἰη᾽ καὶ ξυνάπτετον πόδα 

εἰς ταυτὸν ἀμῷω Φωκίδος σγιστῆς ὁδοῦ. 

καί νιν κελεύει Λαΐου τρογηλάτης, 
“ ’ὔ 2 Ε Ν 7, ς 

ὦ ἕενε, τυρώννοις ἐκποδὼν μεθίστασο 
π ΘΗΝ "“ , 

ὁ δ᾽ εἰρπ᾽ ἄναυδος, μέγα φρονῶν πῶλοι ὃς 

40 

γεν 
»οο“ ͵7ὔ 2 74 ᾿ » 

χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσὸν ποδῶν. 
[γ2 Ἃ 9 Ν ΄-- ΩΣ δεῖ 7 

οὔεν, τί τὠκτὸς τῶν κακῶν με δεῖ λέγειν ; 

186 ἢτβέ δά, τῶν ἐμόν. Βαΐί τὸν ἐμὸν ἴῃ 
οη6 Οἵ τη86 Τιογάθη Μ88., ΕἸογ. Οδιΐ. 
Ο. Κ, πὰ οἴμιουβ.᾽ Ῥογβοη. ““Τῃ {118 
Ῥᾶββαρθ ὃ ἐμὸς πόνος 5191865 ἐΐι6 ραὶπ 
ισμϊοῖ, 1 ἤαῦθ τππάογθοηο, (αὐδέν. γ7Ὸ 
ΘΟΠΜΟΤ. ἴον ἐ{ι6 οἰ 4) Ὁπι πόνος ὠδίνων, 
ἐπ6 μαΐπη το ιϊοῖν 1 51 {ΠὙεὰ ἴῃ. ἀοἰϊυονῃ.᾽" 
ΜᾺ. ατ. στ. ὃ 466, 3. ΟΥ. 58. 866 
Τεο. 480. 5.0]. τὸ ἔργον τῶν ἐμῶν 
ὠδίνων, τουτέστιν ὃν ἐγὼ ὠδινήσασα 
ἔτεκον. 

2. ΟἿ, 1176, Ψιγς. 25π. χ. 824. 
ἢανοπίθιι ρῥτΐπια ἸαμιοἽη 6 πια 8. 

99. Βυτρθ5, ἴο οὔ αίθ {Π6 τορι! οη 
Οἵ {πε νοῦ μαθεῖν, ρίοροβθ5. ἢ γνοὺς 
αὐτὸς ἤ τινὸς πάρα, ἃ5 ϑορ!ν. (4. Τ, 
104. Αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ μαθὼν ἄλλου 
πάρα. Ῥοῖίοτ : δ ἐπϑέϊηιοξ πιουο ΟΥ 
8016 ΤΥΡΟΥ͂. ' 

94. “τοὺς φύσαντας 411] οἀ4. ἃπὰ 
Μ55, Βαϊ Ψ|.Κ., τπϊηκίηρ (μα Τα- 
Τρ. ΜΟῸ]α ποῦ ᾿ποίμθ ἃ ηιοέϊον ἴῃ 
{15 ΔρΡρο]]αἰϊοῦ, ῥγθίουθ {6 τϑαάϊπο 
ῬΙΘδθῦνθα ὃν ϑίταρο, χνὶ. Ρ. 1105. Ο. 
τοὺς τεκόντας. Βᾶϊ ἃ ρᾶββαρβ ἴπ (16 
Μβάρα 1059., ψνβθτθ δίθαθα '565 [Π6 
σογὺ ἐξεφύσαμεν ἴῃ ἐείεγεποθ ἴο Πεῖ- 
5610 ἃ]οη 6, [νὰ5 ἀθῖθυγθα τὴ ἴτοπὶ δά ορί- 
ἴῃ 1, ΠυτΙρ᾽ 465. ἴῃ {6 1πὸ ἴῃ 5ίοῦ. 
ΧΧΧΥΙΙ. ρ. 149, Τίς ἄρα μήτὴρ ἢ πατὴρ 

κακὸν μέγα Βροτοῖς ἔφυσε τὸν δυσώ- 
νυμον φθόνον :᾽ ογϑβοΉ. 

90. “ἰδεῖν ἴον μαθεῖν (. Ὁ. (πὶ. 
ΤΙ. Μ. ἴουν οἴπεν Νῖ55. ἴῃ. Βυζγίοι, ἀηά 
ἴῃ 7. 85 ἃ ϑδίουβ τϑδάϊηρ ; μαθεῖν ἴῃ 
(Οὐ. ἃ8 ἃ νδυϊουβ τθδα]ηρ. Ῥογβοη. Οπ 
[16 σομβίγ., (τὸν ἐκή. παῖδα ἴοι περὶ 
τοῦ ἐκτ. παιδὸς) οἴ, Ηδεο. 972. εἰπὲ 
παῖδ᾽͵--εἰ ξῇ. 

98. ““Μάβστ, οοπ]εοΐαταβ ἀμφὶ, ἴο 
ΠῸ ραγροβο. Ρογϑοη. ϑίαί, ΓΗΘΌ. 
1. θ4. ἐγ βαάζηι ἴθ ῬΙοοϊάος αγεΐο: 
ΟΡ... (84. Τ, 728, σχιστὴ δ᾽ ὁδὸς Ἐς 
ταὐτὸ Δελφῶν κἀπὸ Δαυλίας ἄγει. 

40. ““ὦ ξεῖνε την δῖ55, τυράννω 
7. νΒϊοἢ οοπϑίγυοίοη 85. α͵950 ροορά, 
θαι ὦ ξένε, τυράννοις Τλϊορ. 1.. νἱ. δδ. 
Οατεορ. ΝᾷαΖ. 11. Ρ. 208, [)." Ῥογϑβοη: 
“ΕΘ. σϑυῦβ ἐ0 ψίοία, εἴκειν, ὑπείκειν, 
ζζο. σονοση [Π6 ἀδί. ἃ5. ἴῃ [νατίη, 
Ἦθῃα68 «80 ἐκποδὼν 18. οὔϊϑη ραΐ τῖτ 
{Ππ|Θ. ἀδί,, τποιρὶ ο]βθ Πθτθ ΔΟΟΟΠ- 
Ῥδηϊθα Ὁ (Π8 σϑθὴ. Ἐπ, Οἵ. δ41. 
ἀπελθέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν Τὸ 
γῆρας ἡμῖν τὸ σόν.᾽᾽ Μαί(. Οτ. ὅτ. 
ᾧ ὅ82. 

41. φρονῶν μέγα, ργοιά, ἱπαὶρηαηξ, 
ΞΌΡΗ, Απᾶρ, 768. φρσνείτω μεῖζον ἢ 
κατ᾽ ἄνδρα. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

“ ’ ’ὔ’ Ἁ Ν 9 7 

πῶὶϊς πῶτερο καίνει, κοί λαβὼν ογηματα, 

Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν" ὡς δ᾽ ἐπεζάρει 45 

Σφὶγξ ἁ ὡρπαγαῖσι π πόλιν, ἐρυός σ᾿ οὐκ ἦν πύσις, 
ἹΚρέων ἀδελφὸς τἀμὰ κηρύσσει λέχη, 

ὅστις σοφῆς αἰνιγμνα παρθένου μάθοι, 

τούτῳ ξυνάψειν λέκτρα᾽ τυγχάνει δέ πως 
αἰνγέγρν ἐμὸς παῖς Οἰδίπους Σφιγγὺὸς μαθὼν, 

ἐπαύλα τῆσδε λαμβάνει χθονός. 
Ἁ “- 9 

κοί σ ΤΠ 

δ0 

γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν, οὐκ εἰδὼς τάλας, 

οὐδ᾽ ἥ τεκοῦσα, παιδὶ συγκοιμνωμνένη. 
»" ΝΝ ρο. ον 7 Ν Ε 

σίκτω δὲ παῖδας παιδὶ, δύο (μὲν ἀρσενᾶς, 
3 ὦ ᾿, 

Ἑστεοκλέω, κλεινήν τε 

44. ὀχήματα, Ξ0ΒΠο]. ἀντὶ τοῦ ὄχη- 
μα. Ἕν γὰρ ἦν ὕ ὄχημα, ὡς παρὰ Σοφο- 
κλεῖ ((ά. Τ΄. 761.) ἀπήνη δ᾽ ἦγε Λάϊον 
μία. (ἐ, Ηδς. 265. 

4δ. ““Απῇτηδοπαβ Τγάθ ἂρ. 800]. 
Εἶπε δὲ φωνήσας" Πόλυβε, θρεπτήρια 
τάσδε Ἵππους τοι δώσω δυσμενέων ἐλά- 
σας: ΜΉ ΘποΘ  αἰςκ, σοπ]θοΐατοβ τρο- 
φεῖα, ἀραίηδί (Π6 τηδίγθ, 1 ΤῊΥ͂ σΆΠΟΠ 
(τοϑρθοοῦπρ {π6 δηᾶρθϑί) 15. {π16, ἃ]- 
{ποῦ ἢ [18 ΘΙΤΟΥ πιᾶν ὃ6 τϑῖηονϑα ὈΥ 
τοδάϊπρ τροφεῖ᾽ ἔδωκεν. Βαΐ πὸ (οΥ- 
ΤΘΟΊΊΟΙ 15 τε τθ, ΤῊΘ 56η86 18 1Π6 
ΒΆΙΠη8 ἃ5 1 Βατρ, Πηα 5814 Πολύβῳ, 
ὅτι αὐτὸν ἔθρεψε. ἩΘογΟΐα5 : Πολυ- 
βοτραφεῖ. τῷ ἀναθρέψαντι Πόλυβον 
νάματι. ΤΗυβ Νίυβυταβ. ᾿ᾶ5 δάϊίθα. 
Βαΐ ἰῇ ἃ Μ8. οπ {Π6 δαυίπου νυ οὗ 
ϑομον, Πολυβοονάμα. Πδδὰ τῃϑγθίουθ, 
Πολύβῳ τροφεῖ. τῷ ἀναθρέψαντι, Πὸ-: 
λύβῳ ὄνομα. ογϑοΉ. 

““ ἐπεζάρει οσοιγ5 8150 ἴῃ 65. 429, 
τ(ϑοΠ0]. ἐπέκειτο, ἐπεβάρει.) ΤΤι ἰδ ρ6- 
ΟἼΠΓ τὸ ἱἰπ6 Αγοδάϊδπβ, δσοοταϊπρ ἴο 
ἘΠπι5.δ {11 8, Ὑγὺ ΟΠ ρᾶγο5 νι [τ ζέ- 
ρεθρον, βάραθρον, οχ 1]. Γ΄. Ὁ. 981, 
20. Μ. ρΡ. 909, 27:ΞΞ288, 39. 571, 16. 
ΤΉΘΥ ἃ]50 8814, [ ἄρρθδτσβ, ζέλλω ἴῸΓ 
βάλλω, Ηεκγεομ. Καζέλη, κατέβαλε. 
ΤΙ {πῸ Νῖ8, Βεδά καταβάλη. ἼΠ6 
ΞΆΤΩΘ : Ζέβυται, ([μπ8 1π6 Νῖ5.) σέ- 
σακται, νυ Ὡ]Ὸ ἢ ΒΘθιαβ᾽ ρὲ ἴοῦ βέβυται 
ΟΥ βέβυσται.᾽᾽ Ῥογϑβοπ. 

5 48. “ ἐμὸς δ᾽ βοηθ Νῖ5, δὲ [ὉΓ τε: 

Πολυνείκους βίαν, 85 

δ0. δηΐ.᾽᾽ ογϑρη. 
47. “Κρέων τ᾽ ΑἸά. πὰ ἃ ρογίϊοῃ 

οὔ τ[ἢ6 Μί55. Βαὶ Οτοία5 ἰνὰ8 το)θοΐθα 
ἴπΠ6 σορυ!δίϊνγθ ἃ5. υ8θῖθβϑϑ, ἃπα δι 
ΐπι| Κίηρ, πῃ σΟΠΙοΙΤΩΙἰΥ χὰ Ν158,᾽ 
ογϑοη. 

ὅ0. ““ΤῊΪ5. νϑῖβθ υδεα ἴο δὲ ἴοϊ- 
ἰοννθα ὈΥ ἀποίμοι, ὅθεν τύραννος τῆσδε 
γῆς καθίσταται, πα ν. ὅ8. Ὀγ ὁ πάντ᾽ 
ἀνατλὰς Οἰδίπους παθήματα. Βτυηςοκ 
ὯἯδ5 διᾶβθά Ὀοίῃ ο [Π86 ορἰηΐοπ οὗ 
Ψ Ά]οἰκ., Β6ςοκ [6 ἔοσπιθσ οαϊν." οτ- 
δΟΉ. 

δ4. ““ἄῤῥενας ταοϑί Μί[88, δηὰ εἀά,, 
Ὀυΐ ἄρσενας ἱπ πο." Ῥογϑοη. ΚΙ. 
ἘΠΘΌΞ 9: 

δῦ. “ΤῈ [Ὁ] ουσίηρ' Βα Ὀβίδπ ἔν 68 1π 
ῬδγΙουΪΑΓ ἅγα α56α ἴῃ ΕἸΓΟυτα]οσυ 0} : 
βία, ᾿ς, μένος, 5ἰγοηρ ΐ,, 6. 5. βίη Ἥρα- 
κληείη, Αἰνείαο βίη, π΄ Ποπιοι, Κάστο- 
ρος βία Ῥιπά, Ῥγίῃ. χὶ. 98. Τύδεος 
βία 45... 5... ο. 7". 77. Πολυνείκους 
βία Εχαν. ῬΙι. δδ. ἴον Ἡρακλῆς, Αἰ- 
νείας, Κάστωρ, Τυδεὺς, Πολυνείκης, υυἱ 
γι {π6 σοΠ]αἴοταὶ 146 οὗ βέγοπρί οτ 
Ῥοισον, αδὶῃ [Δ]η : ρογλμρὶξ Αοἰέτοη- 
ἐα Πᾶογομίειις ἰαῦοῦ, (Οαἰοπὶβ υἱγέιι5 ἐπ- 
οσαἰμὶξ πιοῦο. (Η τ. Οἀ.1. 8, 86. 11. 91, 
11.) 118 ὃς Τηλεμάχοιο, ὃς ἀνέμου 
(βνβη ὃς βίης Ἡρακληείης, Ἡ 65104. ΤῊ, 
882.) ἃ8 οὔοτα σαν υἱ8 (35 π. ἣν. 
182.) μένος ᾿Αλκινόοιο, ΓΑρηος, ἀνέμου, 
ἠελίου, ἕο. σθένος Ἤετίωνος 1]. Ψ. 
817. σθένος ἵππων, ἡμιόνων Ῥϊπά, ΟἹ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

κόρας φε δισσάς" σὴν μὲν. ̓Ισμήνην πατὴρ 

ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσθεν ᾿Αντιγόνην ἐγώ. 

μαθὼν δὲ τἀμὰ λέκτρα μητρῴων γἄμιων, 
3 277) 9 ς ἴω Ν 2 7 7 

εἰς ὀμυμοιθ αὑτοῦ δεινὸν ἐυβάλλει φόνον, 

χρυσηλάτοις πόρπαισιν αἱμιάξας κόρας. 

ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς ἐμῶν σκιάζεται; 

πλείύροις ἔκρυψαν πατέρ᾽ ἼΠ ἀμνήμιων τύχη 

ψένοιτο, πολλῶν δεορυένη σοφισμαίτων. 
3 57 3 

ζῶν δ᾽ ἐστ᾽ ἐν οἴκοις, πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν, 
Ν ’ 

ἀρὼς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 66 

θηκτῷ σιδήρῳ δῶμα διωλαγ εῖν σόδε. 
Ν 3 3 7 ὔ ἣ ͵ὔ 

σὼ ὃ εἰς φόβον πεσόνζε, μνῆ τελεσορους 

νἱ, 358." Μαί. ὅτ. ὅτ. ἃ 430, 6. 
[πὰ 2 βοη. Ομβοέρι. 880. φίλτατ᾽ Αἰ- 
γίσθου βία ἴον φίλτατε Αἴγισθε. ὅ66 

, ΜοπΚ οα ΗΙρρ. 794. ϑβομοῖοσ βὺρ- 
Βεϑίβ {μαῦ [ῃ 8 ρϑιρτδβ15 ἴῃ {Π15 οᾶ 586 
ΤΑΔΥ ἱπαϊοαίθ {Π6 ραγίι]1γ οὗὁἨ «“οοδϑίᾶ 
ἔοι ῬοΪγιΐςθ5. 
88. λέκτρα γάμων, [ ῬΘΙΙΡ γα ϑῖβ ἴοτ 

γάμους : μαθὼν δὲ τοὺς ἐμοὺς (1. 6. σὺν 
ἐμοὶ) γάμους μητρῴους ὄντας : εἴ. 80. 
Ῥοίίου : ἐσιοη 6 ἔποῖσ, ἐμαξ 8Πανγὶηρ' 
πῖπο, Ηθ εἰιαγοα ᾿ιὲ5 πιοί ον 5 ὑοά. 

59. ““ὄμματ᾽ αὐτοῦ ΑἸὰ. ἀπά 5οιὴλς 
Μ85. ἿῺὴ {86 ποχί {ΐππθὸ πόρπῃσιν 
Μαῖὶοκ. Βεαποκ, δπᾶὰ Βθοκ, ἴτοπ (μα 
ἢτϑι Τιογάθη Μ|5.᾽ οτβϑοη. Οἵ, Μϑά. 
479. 

61. ““Βιαΐίί8 ΤΌ. ἰν. 896. Τ)ὺπι 
ΤΟΒΘῚ15 νϑηϊ ἈΠιΌΤα ρθηΐβ.᾽ ΟΡ 80Ή. 

02. ϑεβμβοϊεῖ, σϑιλᾶτκβ {παὶ ῬΌΥΒΟΠ 15 
ποί σοηβίβιθηΐ ἰπ [8 ΟΥΓΠΟΡΤΑΡὮΥ, 
Βίηπσα ἴῃ Οτεβί. 1588. 1687. ῃ6 μιδβ 
δαϊτοα κλήθρων, κλῇθρα, Ὀυΐ Πετα δπὰ 
ἴῃ ν. 112. κλείθροις, ἱπ 208. κλεῖθρα, 
ἱῃ 164. ἐξῃκασμένα, ἴῃ 451]. εἴκασε. 
ΜοΩΚ οπ Ηὶρρ. 500. οοῃδιάθιβ [18 
ἔοττηβ ἔκλῃσα, κλῇδες, κλῆθρον, ἰο δ6- 
Ἰοπρ' ἴο (με Ἰδίεσ Αἰοβ, ἃπὰ ἰο ἢᾶνθ 
Ῥδθθη ἱπίσοἀποορα ἱπίο (Π6 νυγιηρ8 οὗ 
1Π6 ἰγσαρϑάϊδηβ ὈΥ 1ῃΠ6 (ΟτδιηιἈτΙ 88, 
ΤΙῈ ὅ6}.0]. οὐ Ῥῆαη. 688. βᾶγϑ, 1παΐξ 
1111 (Π6 ἐἰπηθ οὗ 186 δζοίιοῃ πιο 1468, 

(ἃ. ε. ΟἹ. 94. 2.) (1 βἰιοσί ἰθίίοβ Εὶ 

δηἃ Ο γγεσθ υδϑθα ἴος Η δηπά ῶ; δπὰ 
(μα {Πδϑτοΐοτθ ἴμῃ6 Αἰμθηῖδη8 νγτοίθ 
δέμοι ἴοΥ δήμῳ; ἃπά σοΟμΒθα ΘΏν 
κλεῖθρα ποί κλῇθρα, ννῃ10}} οτὶ σ᾽ παΐθα 
ἴῃ {πΠ6 σοπίτδοίίοη οὗ (16 Ἰοπὶς κλήϊ- 
θρα. 

θ3. π.| δ. σοφῷ. ““1. 6. πολλῆς δεομένη 
μηχανῆς πρὸς τὸ λαθεῖν." Βατίοῃ, 

64. ““8ορ]).. Απίϊρ, 51, πρὸς αὖτο- 
φώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ἜὌψεις 
ἀράξας, {1 1Ιά6α οὗ ἐπιρείἰοα, ργουοκοὰ 
ὑψ ᾿ῖ8 οβεποθ, 15 ἱπιρ]164 ἰπ πρός. 
Ελτ. ΡΠ, 64. πρὸς τῆς τύχης νοσῶν, ἃ 
ΕΓ πϑυΐοι [85 {Π6 σοῃϑίγ. οὗ δ ΡΆ58. 
Απάαν. 1126. ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας ; 
16. ρα] 15 τϑργθβθηϊθα ἃ5 Ὀθ]οπρίπρ 
ἴο [868 ΒρΘδίζου ; το᾿αέ ογριθ τιιη8, ππι- 
4068 πι63᾽ Μαίίῃ. ὅτ. ατ, ὁ ὅθ0. δ. 
ποΐθ. 

6ὅ. ἀρὰς ἀρᾶται. Οἵ, Μεά. 696. 
1037. Μοπκ Ηἰἴρρ. 1806. γραφὰς ἔ- 
γραψε. 

66: Οἵ, Ζ2Ζ5.}. 5. ο. ΤΊ, 987. “Πικρὸς 
λυτὴρ Νεικέων, ὃ πόντιος Ξεῖνος ἐκ 
πυρὸς συθεὶς, Θηκτὸς σίδαρος' Πικρὸς 
δὲ “ρημάτων κακὸς Δατητὰς Αρης 
᾿Αρὰν πατρῴαν τιθεὶς ἀληθῆ: 1788. 
Τέκνοις δ᾽ ἀραίας ᾿Ἐφῆκεν ἐπίκοτος 
τροφᾶς, Αἣ αἰ, πικρογλώσσους ἀρὰς, Καί 
σφε σιδαρονόμῳ Διὰ χερί ποτε λαχεῖν 
Κτήματα. 

67. Οὐ, ΖΞ. Ἑ. 5. ς, ΤΆ. 6ὅ, ὥμοι, 
πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ Τελεσφόροι. 



ὃ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

3 ὉΝ Ν ὔὕ 9 ’ 6 »ῳ, 

εὐγχῶς θεοὶ κραίνωσιν, οἰκούντων ὁμοῦ, 
ἡ 

ξυμβώντ᾽ ἔταξαν, τὸν νεώτερον πάρος 

68. ““Α]οΚ. ἰὰθ τϑϑίοτθα εὐχὰς 
ἔγοπη ΜΙ βο ΟΡ] ι5 οη Η 6ϑιοα Ορ. 840. 
ῬΡ. 120. οα, Ηρίηβ. δῃηᾷ 1}18 οὐγῃ Νῖ585. 
νι  ΏΙΟἢ, 1 θο]ῖονθ, 8411] οἴουβ 
ἌΡΤΘΟ. Βαυτίοη ᾿Ν85 τοί ουσοα {1115 τϑδά- 
ἵῃρ ἴο ἀρὰς ν. θὅ., δἃἢ 1518] ΘἸΤΟΥ ἢπ 

οοἸ]αϊηρ Μί55. [1π ὅορῃ. (4. Τ. 239, 
ἐπεύχομαι 5Ιρη}]ῆ65 ἐο ἐμιργοεαῖΐο.] 
Αραϊῃ, Βύυποῖκ πᾶβ οἀϊίθα Κραίνοιεν ἴοτ 
κραίνωσιν, ἀεοοσοτάϊηρ ἴο αν ο8᾽ σᾶΠΟΏ, 
1860. Οὐ, Ρ. 82. (8ὅ.) Βαΐ [Π68 
ἰτᾶρὶς ὙΓΙΘΙΒ ἀο ποῖ 5661 ἴο ᾿Ιᾶν8 
Ὁ ΠΙΌΓΠΪΥ ΟὈϑοσνϑα {115 το. ΟΥ, ΠΡΟ. 
1128---1133. (1120---1126.) Μοϑ- 
σΠΟΡαΪα5 8180 85 κραίνωσιν.᾽᾿ ογϑβοΉ. 
ΓὮΘ σάποη ΔἸ] θα ἴο 15 1ῃ15.: τοὐές, ἐθμ6 
ραγίϊοίε5 ἵνα, ὄφρα, μὴ, ὅπως, ὡς, {}ι6 
ομίαζίτο 5 τπιδο αὔίεν τδνὺ5 96 {6 ραϑ8ὲ 
ἐΐηπο, {μ6 δι )ιποίϊυς αἰίεον" τδνὺ5 οἵ, 
Ῥυθϑθηξ ΟἿ᾽ {ἰιιγ8 ἰΐηιθ. “«“(ΟΘΠΘΓΙΆΙΠΥ 
ΒΡΘΑΚΙΠΡ, ὙΠ ΠΟΤΘ. ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ, 6π4, το- 
Βα], 185. ἀοποίθα ὃν {Π6 Π6ὶρ οἵ {πε 
ῬΑΓΟΪ65. ἵνα, ὄφρα, μὴ, ἄο. 1. Τῇ 
ὑοίἢ [Π6 αοὐΐοη ἃπὰ {πΠ6 ρίγροϑβο οὗ 1ἴί 
Ὀ6]οπρ ΘΠΌΤΥΘΙΥ ἴο (ἰπη6 ρᾶβῖ, (Π6 μ1ι}"- 
ΡΟ0586 15 ἀδποίθα Ὀγ ἴΠπ| ορίαινϑ τποοά 
ΟὨΪΥ. 11. ΤΕ τ[Π6 αοὐΐοπ θ6Ιοπρ ἴο {ΠπΠ8 
ΡΤΘδθηΐ οὐ Γαΐαγθ, {Π6 ρμ}Ρ056 15 ἀ8πο- 
ἰοἃ Ὀγ {πε δι θ)αποῖῖνο, ἀπ ποῖ οἴ] 6Ὶ- 
γγῖβ6. Ἐηρῆν, 10 15 τρις 10 88, ἐπο- 

ρεύθη, ἵνα μάθοι, ἀπά πορεύεται Οἵ πο- 
ρεύσεται, ἵνα μάθη. ἘΧΟΘΡΙΙΟΗΒ : 1. 
Φίηοθ ἴπ6 Οτϑοῖς 801., {πΚκ6 {Π|Ὸ Γι τῖη 
᾿ΡῬτοίθυϊθ, 15 ποὺ ΟΠΪΥ τΆΚΘη 1η {Π|6 ἨΔΤ- 
ταῖϊνθ νύ, 8ἃ8 ἔγραψα, ΤΠ τυγοίΐο, Ὀσί 
ΒΟΙΊΘ ΕΠ Πη65 8150 ἴῃ ἴΠ6 56. οὗ ουϊ ρτὸ- 
βδιΐ ροτΐδοί, 1 παυὸ τον ἐθη ; ᾿ξ ΤηΔῪ 1Π 
115. ἰατίου ἀβᾶρα θ6 ο!]οὐγοα ὃν 116 
Βα )]αποῖϊγθ. 566. Μοηκ ΠΙρρΡ. 1294. 
2, δ΄ἴηςδ, ἴῃ πδιταίηρ ρῬαϑῦ θυθηΐβ, {Π6 
Οτθοὶς τυ οτβ, ραγ  ΟΪΑΤΤΥ {116 {ΓΔρ165, 
οἴϊθπ ΘΠ ΡΙΟΥ͂ 1Π6 Ῥγθβοηῖ ἴῃ Οη6. ῥϑΙΐ, 
νυ} [ῃ6 δου. ἴῃ {16 οὔμου ρατί οὗ 118 
βϑηΐεποθ, (εἴ. Ηδο. 21.) 8ἃ8. Ὑν81}} ἃ5 
τἷσο τ 84, ΥὙ6 816 ποῖ ἴο ψοηάευ, 11 ἃ 
βυηίαχ ΠΠκὸ {π6 ξ0]] ον! ρ᾽ Β6 50πιΘ 1Π168 
Ῥιδβοπίοα, ἢ ὅστις οΥ 1 ἵνα. 
Ῥμαη. 47. κήρυσσει, [γόύόγα ἐκή- 
ρυξεν] ὅστις μάθοι κι. τι λα ΠΘρτο- 
φἰαϊηιοα 8μεῖν α γειθαγ ἃ ἐο απ 0ΉΠ6, ἐμαΐ 

δἰιοιίὰ αἰδοοῦον (ἢ 6 Ἠιϊθαπὶηρ' 06 {{|6 
γἱααϊο. Τα ἴῃ Τ]ιθαίτα οὐ ἴδ 
Οτθεῖτβ, Ρ. 3542. ὅθε Ηθο. 27. 8θ6ύ. 
αὐἰα. ““Ἴ8δ σ01η}. 56ετὴ5 ἴὸ 6 ρυΐ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠν ΑἰΘΥ [Π6 σϑυῸ8 00 36α7, ἴοι 
1Π6 ορί. Ἐοτγ {16 οὐ]εοῖ οὗ [Π8 681 15 
ΤΑΟΒΕΥ σομπδίἀοτεα ἃ5 ἀθιειτηϊπδίθ! Υ 
Ταΐαγθ, δἰ πο ρ] 1 ΤΔΥ ΒΟΠΙΘΙΔΠΊ65 6 
ΤΟΥ οβοπίεα ἃ5 ΠΊΘΙΤΕΪΥ͂ ΡΟ5510]16.0 Βαῖΐ 
ἔνδαυθη νυ [Π|6 56 οἵ [Π6 ςοΠ]. ἴον ἴΠ6 
ΟΡί. Τηᾶῦ Ὁ6 οδιβοα Ὀγ με Κἰπὰ οἵ 
τϑρυθβθηίϊδίϊοη 564 Ὀγ {π6 ΟἸδθ 8, ἴῃ 
ψ ΠΟ, ονθὴ νυ ῃ θη ΌΠΘῪ τπδτκ δπι δε: οἢ 
ἃ5 Ραββϑά, γϑῖ ἰπ {π6 τϑ]αίϊοη οὗ ἴῃ68 
δΟσΟΠΙρΔηγίηρ ΟἸΤΟυϊηβίαποεβ οὗ 1ΐ, 
{πον {ταηβροτῦ {Π 6 ΠΊ561ν 65. ἴο {Π|6 {1Π|6 
ἴῃ ΨΒΙΟΝ 1ἴ ΠρΡροπεαᾶ, δἃηὰ τοργοβϑηὶ 
10 ἃ8 ργββεηΐ." Μαῖί(ἰ. τ. στ, ὃ 519. 
Τῃ ἴπΠῸ ρᾶββᾶρθ Ὀθίοσθ ἃ5, ἴΠπ6 86 οἵ 
[Π6 51}. ΤΥ ὃ8 τοίθισθα το {Π6 ἴ66]- 
Ιῃσβ οἵ «([Ὀσαδία Πδιβϑ], ΠΟ 58 ν 
ΑΙγθδανυ, τη [ἢ 6 ἀἰΒΒΘΏ510Π5 Οὐ ΠΕῚ ΒΟ0Ή8, 
[Π6 {1 6] πθης οὗ {π61ν Γαι} 6 1᾽5 ἐχϑοτα- 
[1008. 

(αὐτῶν) οἰκούντων ὁμοῦ. ““ἼΠπεὸ 
56}. οὗἉ [11ὸ ραυΟ1ρ16 ἔγθαθπί]ν βίαπαβ 
ΔΙοπα σιϊμουΐ ἃ βαδ]θοῖ, θη {Π6 
Βα] 6 οἱ 15 ᾿πά θ ἢ πἸ6, ῬῬΏΘΤΘ ἃ ΡΓΟΏΟΊΗ 
αἀογηηοηδίγαίξυθ, ΟΥ̓ 16 ρεηθτα] ννοτά 
πράγματα, οἵ, ἴπ Πρ] 151}, 0Π6 15 αϑοὰ ; 
ΔῈ ἃ ΒΟΠΙΘ(1Π|65 ὑγΠΘὴ 16 50 ]6οῖ οδπ 
6 οαβ}) ν ΒαρΡΡΙ166 ἔτοτῃ {Π6 ρυθοθάϊηρ: 
πο. 1. 116. Περικλῆς---ὕχετο κατὰ 
τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελ- 
θέντων, ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς 
πλέουσιν. Χεη. ΟΥτ. 111. 8, δ4. εἰ δέ 
τοι, ἰόντων εἰς μάχην σὺν ὅπλοις (5. 
τῶν ἀνθρώπων). ϑορῃ. Δπίϊρ, 909. πό- 
σις μὲν ἄν μοι, κατθανόντος (50. τοῦ 
προτέρου) ἄλλος ἦν. Οἵ. ἘΠ. 1344." 
Μαί, Οὐ. Οὐ. ὃ ὅδ68. δες Ὀεϊονν, 
1184. 

609. ““ΕτΘα]ΌΘηΠΠν {Π6 ῥ᾽αγαὶ οἵ {ΠῸ 
ψΕΙῸ 15 μαϊ νι ἢ (Π6. 08] οἵ {Π 58Ὁ- 
76οῦ: 1]. Ε. 27ὅ. τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν 
ἦλθον, ἐλαύνοντ᾽ ὠκέας ἵππους." 
Μη. Ὅτ. ὅτ. ἃ 800. 

τὸν νεώτερον---Πυλυνείκην. ὥϑορ!ο- 
Οἷθ5 σθρυθβθηΐβ ΡΟ 1668 ἃ8 (6 6] θυ, 
8η 818 ΠΊΡΆΙ 9 ἱπνοί ῃπίατν : (Βα, Τ, 



ΦΟΙΝΙΣΣ ΑΙ. Ὁ 

’ὔ ε 7) ’ὔ’ Ἤ 7ὔ 

φεύγειν ἑκόντα τήνδε ΠΠολυνείκην γθόνα, 
9 7 ἣν κ“.ὖ 

Ἑτεοκλεα δὲ σκῆπτρ᾽ 
3 Ν 9 ,ὔ 3. ὁ 

ἐνίῶυτον, ὡλλοωσσοντ' 

καθεζετ᾽ ἀργῆς, οὐ μεθίσταται θρόνων, 
φυγάδα δ᾽ ἀπωθεῖ τῆσδε Πολυνείκην χθονός. 
ὁ δ᾽ Αργος ἐλθὼν, κῆδος ᾿Αδρἄάστου λαβῶν, 

Ν 3 

πολλῆν ἀθροίσας ἀσπίδ᾽ ᾿Αργείων ἄγει" 
9 3 3 Ν τ. 93 δ { 72 ἠέ Ἃ 

ἐπ᾿ αὐτὼ δ᾽ ἐλθων ἑπτάπυλα τείγη τάδε, 
πατρῷ ἀπαιτεῖ σκήπτρω, καὶ μέρη χθονός. 
9 Χ 7 ἿΆ “»“Α, 

ἔγω δ᾽ ἐριν λύουσ᾽, ὑπόσπονδον μολεῖν 
ἐπεισὼ παιδὶ παῖδο, πρὶν ψαῦσαι δορός. 

70 

ἔγειν μένοντα γῆς 
2 Ἁ 31..59 Ν οωῃ 

ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 

78 

8ὃ0 
" 

ἥξειν δ᾽ ὃ πεμφθεὶς φησὶν αὐτὸν ἄγγελος. 

ἀλλ᾽, ὦ φαεννὰς οὐρωνοῦ γαίων πτύγας 

Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέκνοις" 

χρῆ δ᾽, εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾷν βροτῶν 

874. Χώ μὲν νεάζων, καὶ χρόνῳ μείων 
γεγὼς, Τὸν πρόσθε γεννηθέντα Πολυ- 
νείκην θρόνων ᾿Αποστερίσκει, κἀξελήλα- 
κεν πάτρας. 

72. ἐπεὶ, ἤγοπι ἐΪι6 ἐΐηι δῖποε: Νβά. 
20. 

ζυγοῖς, ὅο᾽ο]. ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῆς βασι- 
λείας" μετενήνοχε δὲ ἀπὸ τῶν κυβερνη- 
τῶν" τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ παρ᾽ μήρῳ, 
Ζεὺς ὑψίζυγος. (1]. Δ. 166.) Τῇυβ 
ἘΜ ΘΟΟΙ 68 ΒΆγ8 οἵ πἰπη561{ 1π {Π| ορθπίηρ 
οὗ 1ῃ6 ϑερίοηι ς. Τιοῦ. χρὴ λέγειν 
τὰ καίρια, “Ὅστις φυλάσσει πρᾶγος, ἐν 
πρύμνῃ πόλεως Οἴακα νωμῶν. 

78. “Πα Μ,85. Μ. Β. ἰιᾶνα ἄρχων 
ΔΒ ἃ ΨΑΤΙΟ.5 τοδαάϊηρ.᾽" ΡΟΥ8ΟῊ. 

70. πολλὴν ἀσπίδα ἴο᾽ πολλοὺς 
ἀσπιδηφόρους : Χοη. ᾽Αναβ. 1. 7. 10, 
ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς 
μυρίᾳ καὶ τετρακοσία. ὅ0 ἡ ἵππος ἴῸΓ 
οἱ ἱππόται, Ἡ οτοά. ν. 68, νἱὶ. 41. ἢ κά- 
μηλος, α ἔγοομ 9 σαηιο}5, 1. 80ὁὃ.ἁὡ ΤΠυ5 
θεῖον, ν. 451. μυρίαν ἄγων λόγχην. 
Ηετδο]. 270. πολλὴν λαβὼν Πάγχαλ- 
κὸν αἰχμήν. 

71. “Μίδην Νί88. μᾶνϑβ ἐς οἵ εἰς ἴῃ 
ἴῃ8 ἰΘχί: ΒΟπΊΘ ἴὺῸ ἃ νατίουβ τθδάϊηρ. 

Βαΐ ἐπ᾽ βθϑῖηβ ἴο στϑααΐϊγα ἴο 6 ζτε- 
(αἸη 66,’ ογβ0η. ΤῊ 656 ρυῖθρ. τὲ ἴμὺβ 
οου]οσπάθα ἴῃ 50}. Ῥτ. 889. τοιάδ᾽ 
ἐπ’ ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλθοι Κύπρις: 
ἐς νου] ᾿π|ρΡῚῪ δηέγαποο ἵπίο (Π 8 σαῖε8; 
ἐπὶ 51ρ: 685 αραἱηϑέ. 

79. ““λύουσ᾽ (116 ργεβοπί Ρϑτῖ.) 1πὶ- 
ΡἾΪε5 απ ϑηπαοαυοι", ἃ8 θα δπὰ 
Βτυηοῖς ΡῬΙΌΡΟΙΪΥ τοπιαιΐ, 50 ἰδδᾶῖ 
10 Κ.᾿8. οοπηθοίατο λύσουσ᾽ 18 ἀππε- 
ΟΟΒβαυ. ἡ Ρογβοη. (ἴ. 1251. 

82. ““ φανεινὰς ΑἸ]Ιά, φαεννὰς Γ,ο16. 
Οαπί. φαενὰς Μ. ἴῃ βθνεῖαὶ δῖ85. πύ- 
λας ἃπα ἴῃ .1. 85 ἃ νδυίΐϊουβ σϑδαϊῃρ. 
ῬοΥβ0Ή. ““ Φαεννὸς, Π1Κ6 δεννάζειν, 18 ἃ 
Τλουΐο ΟΥἩ ΤΔΙΠΘΙ 44ο]1ς ἴοτι, θαΐ Πᾶς 
Ὀθεη δαἀιηἰ6ἃ Ὀγ (Πς6 ἱταρὶς τυ τιίθτβ 
Ἔνθ ἰηΐο {Π6 ΤΘρα ΔΓ 56 Π 811]. 1]. Δ. 77. 
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐ- 
λύμποιο.᾽᾽ ΜΝ αϊοῖ. 

88. “ξύμβασιν οΔά. ἀπα Μ59. νὴ ἢ 
ΒΊΠρΌΪΑΓ ἀργοθπιθηΐ. Ὀταποῖϊ ἢτϑὲ τὸ- 
βίογϑα {Π6 τηθίγϑ.᾽" ΡΟΥΒΟΉ. 

84. ““ Μά] οἸκ. {Π1η1κ5 {πᾶξ 116 ραββᾶρβ 
γγθ] 0 Αἰμοπᾶροτδβ Γ,Θραΐ, Ρ. 22. οἰίθα 
ἔγοιη τὶ ριάθ5, 15. ἰᾶκοπ τομὴ 115 
ΡΙδαθ: ὥφειλε δ᾽, εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρανῷ 
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Ν 3 Ν ΗΝ αὖ ᾽ 

τὸν αὐτὸν ἀεὶ δυστυγῆ καθεστάναι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

“᾿ ἃ “΄ 3 ,ὔ ͵ ν 

ὦ κλεινὸν οἰκοις, Αντιγόγη, θάλος πατρὶ, 
2 ᾽ὔὕ ζᾷ -- “ »ο 

ἐπεί σὲ μήτηρ παρθενῶνας ἐκλιπεῖν 
“ γς 9 »ο ᾿ 

μεθῆκε, μελάθρων ἐς διῆρες ἐσγατον, 

στρἄτευμν᾽ ἰδεῖν ᾿Αργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς, 

Ζεὺς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καθεστάναι. 
Ἴ 6 5818 ΟΥ[ἰς σοπ]θοΐυγο5 βροτῶν ἴῸΥ 
βροτὸν, νγϊοῖ 1 Πᾶνα δἀορίοα - Βυΐ]}16 
Ῥιθίευβ χρῆν, ἴῃ ΤΥ Ορϊηΐοη, ψἱπΠοὰΐ 
ΘΟΟα γϑᾶβοη. βοῦβϑοι. Οἵ, Ηθεο. 1230. 
Δ] Κοηδου, 101. Ρ. 69. 88 βΒῃον ῃ 
τπδύ 5 Θχροβία Δί! η5 ἴο {Ππ 6 1) ον, 
ὙΥΠΙΟἢ (0 ΟἿΓ ΘΑΥ5 ΒΆΝΟΌΥΪ Οἱ 1Π] Ρ]Θ ΕΥ̓͂, ΔΤΘ 
πού απ υ8808] ἴπ ΕυτΙρΙ 465: Ογοὶ. 8δδὅ. 
Σύ τ᾽, ὦ φαεννῶν ἀστέρων οἰκῶν ἕδρας, 
Ζεῦ Ἐένἰ᾽, ὅρα τάδ᾽" εἰ γὰρ αὐτὰ μὴ βλέ- 
πεις, ἼΑλλως νομίζει, Ζεῦ, τὸ μηδὲν ὧν, 
θεός. Ηδριο. "(. 840. Σώξειν δὲ τοὺς 
σοὺς οὐκ ἐπιστάσαι φίλους" ᾿Αμαθής τις 
εἶ θεὸς, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς. Ἐ]οοῖτ, 588. 
Πέποιθα δ᾽, ἢ χρὴ μηκέθ᾽ ἡγεῖσθαι θεοὺς, 
Εἰ τἄδικ᾽ ἔσται τῆς δίκης ὑπέρτερα. δ1- 
τ Δ] ατ]ν Ῥτοροσγίιαβ, Ἐ]. 11, 18, 19. ΚΕ] 

1)θὺ5 65, 101 ἴὰγρ06 ἰχδπι 561 118 Ρᾳ6]- 
]δη). 

85. ““ ἀεὶ τηϑιηὉτ. δηΐ, 2, αποά οἱ 
ἴηΐτὰ ὅ49. παροπί (δηί. Μ. ἈΠ, (Ἰ]6- 
ταθη5, Απδβιοίθ]θϑ 1090. τηθηῦτ, (δηί. 
Μ, ΗΠ." ῥογϑβϑοπ.. ὅὃ6ε Ῥτιοῖ, ἰο Ἦρο.- 
1η1. 

Καθεστάναι, ἰο 5!απ6], ἰο ῬοροΉ16, ἰο 
νο. ““1ὰ τΠ6 δείϊνβ νοῖςθ οὗ ἵστημι, 
[86 0] ον ἴθ η565 ἤν ἴπ6 ἐγαπϑὲ- 
ἐΐυθ βιρηϊβεδίίοη, ἐο ρίαθε: Ῥτθδβ. ἵσ- 
τῆμι, Ἰιηρ. ἵστην, Εαϊ. στήσω, Δοτ. 1. 
ἔστησα. Ἴ77]ι6 ἰΟἸ]οννηρ πᾶνθ {Π|6 ὁη- 
ἐναπδὶἐϊτ β᾽ σαὶ ποδίίοη οὗ δέαπα : ῬΘΥΐ. 
ἕστηκα, ῬΊυρ. ἑστήκειν, Αοτ. 23. ἔστην. 
ΤΠ6, ρου. δοῖς ἢὰ5. [6 βἰρῃη!μς,͵ οὗ 186 
Ῥτό8., ἃη4 {Π6 Ρ]Όρ. οἵ {π6 ἴπηρ.: ἔσ- 
τηκα, 1 5ἰαηα, ἑστήκειν, 1 τ|α5 δἑαπά- 
ἡηρ᾽, ἑστηκὼς, δἐαπαῖηρ, ο. ὙΥ1 115 
ΡΥΘν 115 σΟΠΙΠΊΟΠΪΥ ἴῃ [η6 ἀπ] ἃπά 
ΡΙυτ. δηᾶ ἴῃ 1(Π6. ΟἸΠΘΙ τηοάθ85 ἂῃ 8Ὀ- 
Ὀτονϊαΐθα ἴογτα οἵ 1π6 ρεσῇ, ἃπα ρ]υρ., 
Ἰπο0]1πἰὴρ ἴο ΤΘ56π|0]6 {Π6 ργθϑθηΐ οὗ 
νΘῦΒ 10 μὲ Πα ροιξθοίβ ἴπ8 ΔὈ- 

Ὀτονϊαϊθὰ ἅτ ομιθῆν ἔμαν, τέτληκα, 
τέθνηκα, βέβηκα, ἕστηκας. ἘῸΣ {6 
τοττϊ παίϊοι 1 ἡκα, γοὰ τηυβὲ ΔΒΒῸΠῚΘ 
ἃ 5ΒΙΠΙΡΙΘΥ ἔοσιη ΟΥ ἃ βθοοπά ροτίθοϊ ἴὰ 
αα, 56νθιδϊ δχᾶηρ]θ5 οἱ ψ ΠΏ] 816 
δοίμα! νυν ρτεϑουνϑα τη {1|ὸ Θρῖο ἀϊαϊθοῖ, 
ψΠ1Οἢ 5 ἀραϊηῃ βΒυποοραίθα. ὙΠὰ5 
τλάω-- τέτληκα (τέτλαα) Ρίπι». τετλά- 
αμεν, 5}}π20}.. τέτλαμεν (1 5]ιοτῇ α).. 
Ἰηῆη. τετλαέναι, βδῃηπεορ. τετλάναι 
(Ἰ δ᾽ιοσέ α).᾽ Βιιηδπη᾽ 5 ατ, Οτσ. 
Ρ. 170. 186. 

80. ““ πέρα ἴογ πατρὶ ΜΙΆΙΚ]., ἰο ἀν οἱά 
[Π6 ἤρατο (Ο]ορΠποπῖα. Αὔονθ 17. ὦ 
Θήβαισιν εὐΐπποις ἄναξ.  οΐδΟΤ. 
““ΓΠ8. ἀαί. πατρὶ ὈδΙοπρ5 (0 κλεινὸν 
θάλος (ποῖ ἴο ὁπ Οὔ 1Π6ι}} 41016)} ἐἐἐπι5- 
ἐνοιι5 ΟΠ ΒΡΥϊη5 ἐο {6 ῥαίε), ὅπ 
οἴκοις ἴον ἐν οἴκοις." ΜΙαιἢ. ὅτ. στ. 
ᾧ 392. 8. ψ΄Δ]οκ. Θχρ] δῖ η5 6 σοπϑίσαο- 
(οη 1Π88 : κλεινὸν οἴκοις---θάλος πα- 
τρί: πὶ θάλος νυν ποαΐ {{|᾿ ΘρΙΠι6} 15 
ππιηθδηΐηρ: οἵ, 198. 

88. ““ μελάθρων δ᾽ ΑἸ]4. Ῥαΐ τηοϑί 
Μ85. δηὰ Ἰοτγπιοῖορ. ἢ. 274, 20. οπΐ 
δ᾽." ΓΡΟΥΒΟΉ. 

ἐς διῆρες ἔσχ.. ἐο ἐΐι6 οαίγογα αἰἱυὶ- 
δἱοη οὗ ἐδ ραν πιθη 5, ἐπ ἹΡΡΕΥ βίον : 
ΞΟΠ0]. Τὸ διηρῃμένον καὶ ὑπερκείμε- 
νον τῶν ὑπερῴων. ΤὮυ5 Ηοτηθι ἴῃ {{π| Ὲ 
{π|τὰ θοοῖς οἵ {Π6 1Π||4 ἱ᾿πίχοάιοθ8 
ἨΘΙΘη βυσνθυῖηρ (Π6 οἰιϊοῖβ ἔγοπὶ {116 
γγᾺ }18 οὗ Ττον. : 

89. ““ ἱκεσίαις ΑἸά. Τπ {πὸ πθχί 
νοΥβ6 Βιαηοῖὶς ἀββουΐῖβ {πα ὡς ἂν 15 
ΠΘΥΘῚ υϑϑι ὈΥ̓ {π6 ἰγᾶρ!ο ΨΥΙΘΙΒ [ῸΓ 
ἕως ἂν, ἀπὰ {Πϑτοέοσθ οἴη ρθ5 ἰΐ ἰηΐο 
ἔς τ᾽ ἄν: Ὀὰὺ Π6 15 πιβίδκοη: ὧς ἂν 
ΒΙρῃϊῆρθβ ἐμαί. 16 πὸ ἀ651765 ἃπο- 
ἴΠ6Ὶ ἰὼ βίαν, ἐμαί Ἦθ τῇδ 40 βοιπὸ- 
τ1ηρ’, ἴῃ οἴΐδοι ἀθβίγθβ Ἀἷπὶ ἴο βίδυ, 
τἰπίὶΐ ὯΘ ἰιὰ5 ἄοπα 11. Βγάμποκ ΔΟΥΒ 
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(ν Ἃ 9 ᾽ὔ 7, 

ἐπίσχες ς, ὡς ὧν προυξερευνήσω στίβον, 

11 

90 

μῆ τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, 
κάμιοι μὲν ἔλθῃ φαῦλος, ὡς δούλῳ, ψόγος, 
σοὶ δ᾽, ὦ ὡς ἀνάσσῃ᾽ πάντα δ᾽ ἐξειδὼς φράσω, 
“ 

ἐνθένδ᾽ ἐκεῖσε, δεῦρό τ᾽ ΄ 

ἄ τ᾽ εἶδον εἰσήκουσά τ᾽ ᾿Δργείων πάρα, 
σπονδὰς ὁ ὅτ᾽ ἠλύον σῷ κασιγνήτῳ φέρων, 95 

οὖ κείνου πάρα. 

ἀλλ᾽ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις" 

κέδο ου παλαιὰν κλίμοακ᾽ ἐκπέρα ποδὶ, 

σκόπει δὲ πεδία, καὶ παρ᾿ Ἰσμηνοῦ ῥοὰς, 

Δέρκης φε γάμο, πολερυίων στράτευμ᾽ ὅσον. 

ὑπο Υ {Π86. 5ΆΤηΘ παῖ 88 ΡΡΓΘΠΘΠΒΪΟΙ) ἴῃ 
Ἡοιμενῦ Ἡγιμη 160; Εἰ δ᾽ ἐθέλεις, 
ἐπίμεινον, ἵνα πρὸς δώματα πατρὸς Ἔλ- 
θωμεν, ὙΠθτΘ |6 τθϑᾶβ ἕως ου ἵνα. 
Ρον80ῃ. 

91. 92. “Ῥαπριάθθ σοππθοῖβ ἀϊ- 
ἰεσθηΐ πιοράβ, θθοᾶιι58 (ΠΘΥ ΤΟΙ͂Σ ἴο 
αἴ δγυθηΐ ἐπα. Ηδά {Πμ6 πιθίγε ρεὶ- 
ηλϊτ16 4, μ6. ρὲ Πᾶνθ βαϊα ἵξεται, ναϊ 
Βρ Ῥτείδεσθα ἔλθῃ, συ ΐο ἢ ΚΚΊηρ Πιὰ5 
ΡΙΟΡΘΙν Ραϊ ἴῃ {6 ρῥΙδεθ οὗ ἔλθοι οῃ 
ὕΠ6 Δυϊπονιν οἵ Ν85. ΔΥΙΒτΟρ μὰ Π08 
ΡΙαΐ. 829. 88 νᾶι]θα {Π6 τποοῦβ ἴῃ 
ΠᾺ8 ΠΙΆΠΠΘΙ,, Δεινὸν “γὰρ εἰ τριωβόλου 
μὲν οὕνεκα Ὥσ  ἐξύμεαθ᾽ ἑκάστοτ᾽ ἐν 
τῇ ᾿κκλησίᾳ, Αὐτὸν δὲ τὸν Πλοῦτον 
παρείην τῳ λαβεῖν : ὙἼΘτα [πὸ [ΟΥΠΊΘΓ 
(τὸ ὠστίξεσθαι) Βαρρεπθϑὰ ἴη ἴλοῦ ΘΥΘΙΥ͂ 
ἄδν: θαΐ {6 ἰδτίθσ (τὸ παριέναι τὸν 
Πλοῦτον) ἀερεπαθα οπἡ {6 βνθηΐ οὗ 
τῃ6. ἐαίαγτθ. Ὑϑῖ ἰβϑβνῇετθ 6 [νὰ 
Ἰοϊηβα αἰδγθηΐ τροοα 5 τυἱτἢ το] αιίοπ ἴο 
ἴῃ68 8816. {{π|6, ἃ5 οβρ. 282. Λέγων, 
ὡς φιλαθήναιος ἦν καὶ τὰν Σάμῳ πρῶ- 
τος κατείποι. Ἐοτ μή τις, Ἀοοοτάϊηρ [0 
ἍΙαβρου., αὶ Ῥατ5. Μ5. ))88 εἴ τίς, ψ ῃῖοῃ 
Δ ]οκ. μᾶὰ5 ργϑίευυθα : ἔλθῃ 15 ρίνϑῃ 
Ὀγ Ο, Οδηί. 1. 1,. θοβϑι 465 16 ΝΜ955. οὔ 
Κιηρ." ογβοη. Ἡρδι τθπάθιβ μὴ ΒΥ 
πηι, ἴτι νν Ὶ ἢ σᾶ56 1ἴ ᾿η8ῦ θ6 ἀπάθι- 
βίοοα Βεΐοσχε ἔλθῃ ἴῃ 1116 56η88 οἵ 6: 
ἘΠΕ  ΠὉ} απ οπ6 18 ἴπ ἰδ ιὲ, ἀπαὰ ἰθ8ὲ 
ΘΕη δι} 6 δἰιοιία, αἰζαοί, ἰο 16: ἴο {118 
ἱπτοτρτείαιου. ϑοῃο] οἴ, πο] ]πη65.. [ἢ 
ἃ ποίθ οὐ Μιάααϊοθίοη, ατθοκ Ατίϊοϊα 

100 

Ρ. ὅ22. Πα ᾿νὰ8α. δἀἀιοθα ἃ 51 π|}18 Ὁ 60Ὲ- 
ΒΓ ΟΊΊΟη ἔγοτα δί. δα], 1 1655. 11]. ὅ. 
ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, 
μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὃ πειράζων, καὶ 
εἰς κενὸν γένηται ὃ κόπος ἡμῶν, “1 
Βοῃῦ ἴο Κπον γουΓ ἔλιτῃ, τὐποέϊιον ἴΠ6 
ἰθιηρίθυ ἢᾶνθ τοιηρίθα γοιι ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
ΠΙΘΆΏΒ, 8η6 ἰδδέ (1π {Πα 0886) ΟἿΓ 
Ιαθουγ ὃ6 ἴῃ νᾶ]η.᾿ Πουπᾶπη ἴῃ (855. 
δ. ΧΙ, 850. {Ππ5. ΟἰΘΑΥΥ Θχρίδϊη8. ἴΠ16 
Ρτϊηοῖρίθ οὔ ἴπ6 ἴννο σοπϑίγιο 008 : 
μὴ νυιτῃ {Ππ6 πάϊς. τπουοὶν το] αἴθβ ἴο ἃ 
Ῥοϊηΐ οἡ νυ ΐο ἢ ᾿πίοστααςῖοη 15 βουρμξ, 
ΘΙ ΠοΣ 1Ὁ 15 50 ΟΓ ποῦ; μὴ ν} (Π6 
510]. 10 ἃ ΟἸΓΟΙΙΗΒ(ΆΠΟΘ. ΟΥ̓ ΤΘβαϊ οὗ 
10} 6 ὯΤΘ ἀρρΙθμομβῖνθ. ὥ'668 
ΒΙοπχῖ, 8. ἢ. ΟἸνο. 259. ΟἿ Οτεβῦ. 
1208. ὅδε τίς ἐν τρίβῳ φαντάζεται; 

φαῦλος---ψόγος. ἽΠ6 56 νθῖγθ γθϑίτιο- 
(Ἰοη5 ἀπάον γι] οἢ) [Θ πλ]65 γγθῖθ Καρί 
ἔτοπι Ἀρρθδτίηρ ἴῃ ῬΆΒ]1Ο ἃγΘ 5ῃόοννη ὈΥ͂ 
ἃ 51Π}118 Ρᾶββαρ 8 ἴῃ {πὸ ΑἸ Πἀτοι ΟΠ, 
ψ ἤΘΥΘ [ῃ6 σμουὰβ {Π5 Δα ΓΘΒ565 Ηδτ- 
τΐοπθ, ν. 870, ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽ εἴσω, μηδὲ 
φαντάζου δόμων Πάροιθε τῶνδε, μή 
τιν᾽ αἰσχύνην λάβῃς Πρόσθεν μελάθρων 
τῶνδ᾽ ὁρμωμένη, τέκνον. 

θ9θὅ. ΤΏΘ βϑᾶπι|6 [1ῃὴ6 οὔσυῦβ θοΙον 
143, 

97. ““ ἐγχρίμπτεται οΥ᾽ ἐγχρίπτεται 
Βο0η16 ΝΙ55.᾽᾽ ογϑοῃ. Οἱ, 822. 

98. κλίμακα: ἰπὰ5 τῇ {π6 Οά. Α. 
890. οἵ Ῥεπεῖορθ, Κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν 
κατεβήσατο οἷο δόμοιο. 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὄρεγε νῦν ὄρεγε γερωιὰν 

γέῳ χεῖρ᾽ ἀπὸ κλιμάκων, 

πλλλς ἐχινος ἐπαντέλλων. 

Πα;. ἰδοὺ ξύνωψον, παρθέν᾽ 
΄ὕ Ἀ 7 δ 

θυ ενο γῶρ τυγχίᾶνει {Πελασγικὸν 

2 Ν Ὁ Χ ΥΥ, 

εἰς καιρὸν ὃ εἰ2ς" 

105 

στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήλων λόχους. 

Α». ἰὼ πότνια παὶ Λατοῦς 

᾿Ἑκάτα, κατάώγχοιλκον ἅπαν 

πεδίον ἀστράπτει. 

Παι. οὐ γάρ τι φαύλως ἦλθε Πολυνείκης χθόνα, 110 

πολλοῖς μὸν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. 

Α»ν. ὥρω πύλαι πλείθροις, 

χολκόδετά σ᾽ ἔμβολα 

λαϊνέοις ᾿Αμφίονος ὁ ὀργάνοις 

τείχεος ἥρμοσται : 116 

ἴΠαι. θάρσει" τῷ γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔγει πόλις. 

101. “«ΤῊι9 ΑἸ4. ἀηὰ ἃ ρογίζοῃ οἵ 
[86 98. Οἴμοιβ γηραιὰν, ἃ5 ΒΥΌΠΟΙς 
δὰ5 δάὐϊίθά. Κίηρ ργϑίδθσβ ὄρεγέ μοι 
γραῖαν, νχὶ ἢ (Π 6 ἄρρτονδὶ οὗ Δ ]ςοκ." 
Ρογϑοῃ. ὙΥΙᾺ νέᾳ (Π6 ἀαδί. χειρὶ ταδί 
Ὅδ ἁπάογβίοοα. 

103. ““Μοεϊ οὗ {π6 Μ85. ἴᾶνϑ ἐπ- 
ανατέλλων, 801ὴ6 ἐξανατέλλων, Ὀθαΐ Η6- 
ΒΥΟΒΙὰ8 ἐπαντέλλων, ἴτοιῃ ἃ ΤταρΊΟ 
Ἰμοσίςοῃ, 88. 8668. ΡΤΟΌΔὈ]6. Ῥτοπὶ 
1ῃ6 ΒΆΤΙΘ [6 ἴοοκ πυρσαῖς γένυσιν 
Ρουθ 82. Πολύβῳ τροφεῖ Δ. δάκω 
φρένα 894. ὅχο.᾽ ΙΡογϑοθ. ὅδ 0})0]. 
ἐπανάγων : {18 σΘΥΌ 15 σοΠΘΓΆΠῪ ἀβθ6 
ἴῃ ἃ ΠΘΌΪΕΓ 5θη856: Ηρτιο. Ε, 102. 
κεχυμένος ἐπαντέλλει, 50. ἑαυτόν: 
ΚΞ. ἢ. Α. 26, ᾿Αγαμέμνονος γυναικὶ 
σημαίνω τορῶς ἙΕὐνῆς ἐπαντείλασαν 
ὡς τάχος. 

104. ξύναψον ΟΙ]. ἅρμοσον τὴν χεῖρά 
σου τῇ ἐμῇ : οἵ. 114. 

106. “ΑΙ... νυῖϑῃθϑ ἴο οχηΐὶ δ᾽, ὁ 
88 δυίμοπ νυ οὗ ἃ ιν άθη Μ8. Βυΐ 
οἴπϑιβ πᾶν 1ἴ, ἃ8 γΥ6]] ἃ5 Εὐαβίδι 15 1]. 
Β. Ὁ. 289, 28---181, 22. σσοπι Ν᾽ δοῖ. 

ἈΠΉ561 οἰ β.᾽" οΥ80Π. 
108. ““]οκΚ. μᾶ5 βυρρεβίθα {(πδᾶΐὶ 

Ἐπδίδί 5 1]. Ε. Ρ. 512, 4θεΞΞ388, 9. 
Πὰ5 δ ἀθὰ ἴο {π|5 ρᾶββᾶρθ ; δπὰ ἴῃ 
1]. Δ. Ρ. 471. 41--:85ὅ9, 29. οἰί68 τηοϑβί 
ΘΟΥΤΆΡΟΪΥ κατέσχον ἅπαν πεδίον ἀσ- 
τράπτει. Μ|ΐοπ [5 ἱπιίαίοα 1{, Ῥᾶγ. 
Τιοϑὲ 111. 326. “Τῇ Πα] ὰ, 8}} ἴσοη, οδϑβὶ 
ἃ σ᾽ θατηΐηρ Ὀτονι.᾽ ἢ Ῥογβοη. Ἱπκιοτοῖ. 
1]. 827. Ἑαἰρατγ 101 δα σο] τη 586. 10], 
ἰοΐδαιι6 οἰγοὰπι το τη θβοῖξ [6 ]108, 
Ψιρ. :π. χὶ. 601. ,έγγϑις ἢιᾶβι5 
Ἠοιτοί ἀρ. Χεη. Κ. Π. νἱ. 4, 1. ἤσ- 
τραπτε μὲν χαλκῷ, ἤνθει δὲ φοινικίσι 
πᾶσα ἣ στρατία. 

114. ὀργάνοις, ϑς}0]. τοῖς ἔργοις, ἐκ 
τοῦ ποιοῦντος τὸ ποιούμενον" καὶ Ξο- 
φοκλῆς (Ροϊνίάο ἔτ. 1ν.) Ξουθοῦ με- 
λίσσης κηρόπλαστον ὄργανον, ἀντὶ τοῦ 
ἔργον. 

1160. ““ Τιυεΐδη τ 16 ]65 1815 11π ἴῃ 
ΒῚ15 Τυρίτετ Τταροαυ81 11. Ρ. 646. Θάρ- 
σει" τὰ νέρθεν ἀσφαλῶς ἔχει θεοῖς - 
ΠΟ ΠΟΘ 1 τηϊρῃῦ ἌΡΡϑᾶγ {μαῖ δ Βδὰ 
τϑδᾶ πόλει.᾽᾽ ογϑοη. “Ἅ Αάνβγὺβ 86 
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ΝΑ ᾿ Ἵ 

ἀλλ᾽ εἰσόρα τὸν πρῶτον, εἰ βούλει μαθεῖν. 

Δν. 
7 “ Ὄ ;ᾳ 

{τις οὐ τὴς 0 ἘΞ πο ΡΟΣ: 

πρόπ Τρ ὃς ὡγείτοωι στρατου, 

ποτ θολὰ ἀσαίδ᾽ ἀμφὶ 190 

βραχίονα κουφίζων 3 
Ν ἰξχ 

Παι. λοχαγὸς, ὦ δέσποινα. Αν. τίς, πόθεν γεγώς ; 
2) ἰοὺ Ν 7 3 7) 

αὐδασον, ὦ γεραιξ, τίς ὀνομάζεται; 
“- "“ Ν 3 ο. Ἷ 

11α!:. οὗτος Μυκηναῖος μὲν αὐδώται γένος, 

Λερνοαῖω δ᾽ οἰκεῖ νάμαθ', 
Ἂν; .. ἘΝ ς 

ἀστερωπὸς ἐν γεαφαίσιν, 

ἽἽππομέδων ἄναξ. 125 

γαῦρος, ὡς φοβερὸς 

εἰσιδεῖν, γίγαντι 

γηγενέτῳ προσ ὀβϑοιίος: 

1850 οὐχὶ πρόσφορος ἀρυερίῳ γέννῳ. 

ἽΝ σὸν δ᾽ ἐξαρμείβοντ᾽ οὐγ, ὁρᾷς Δίρκης ὑδὼρ 

λοχωγόν; Αν. ἄλλος ἄλλος δδὲε τευγέων τρύπος. 

οἴτθη Ρυΐ σῖ{| {π6 νοτὺ ἔχειν ἱπ {116 
ΒΆΠῚΒ ΞΘΏ586 85 {Π6 δά)θοίϊνθβ. σουτθ- 
ΒΡΟπάϊηρ᾽ ἴο ἴΠο586 δᾶν., στ [Π6 ζῶ 
εἶναι, ἃ5 καλῶς ἔχει, 1. Ἐς παχύ ἔστι. 
Μ δῖ. ατ. Οτ. ἃ 604. 

119. ““ἄγει ΑἸΙά. ἡγεῖται τοί. 71ὰ- 
᾿ϊαπι. ὕω. ρ. 818. (. ἀπὰ τιοβϑί δῖ585. 
δγεῖται, ν᾿ Ιοἢ Βάτπθ5 Πδ5 ϑαϊίβά, 15 ἴῃ 

πο {Π6 ΟΠ. (Οὐ. ΕἸοΥ. [,. 116 τηθαγ. δηά 
ἤνε οἴπουβ, 1 Βατίοι τᾶν 6 ἰταϑίθα : 
Ὀαΐ 1 βαβροοΐ {πα βοῖθε οἵ [μοβ6 ὃχ- 
101 ἡγεῖται. ῬογϑβοΉ. 

121. ““ΨΑῖ]οΚ. Παᾶ5 εἀϊτεα βραχίονα : 
βραχίονι ΑἸάυ5. δῖ55. ἀτοτ. [Οἵ, 1638.] 
ἔχων (ὑδιί. Β. θαΐ κουφίζων ἴῃ Ροιῃ 
ἴου ἃ νδυΐουβ τθδαϊηρ. ἡ ΟΣ 80Ή. 

124. (οπιρᾶτα ϊπθ ἀθβοσιρίϊομβ οὗ 
{Π6586 οἰνοῖβ ἴῃ βοι, 5. ο. ΤῊ. 571. 
ΘΌΡΒ. (Εή. (]. 1518. Επτ, ϑᾳρρὶ. 
869. Τῃη 8}] {Π656 ἃ ομτοῖ, Ειθοο 85, 18 
τηθπίϊοη θα ἃ5 9Π6 οὗ {π6 βϑενϑθῃ : ἴῃ [Π8 
Ῥτθδθῃΐ ϑηυπηθυδίϊοθ Π6 185 ομηϊθά, 
ἃπὰ Α ἀταβίαϑ πη Κ65 ΠΡ ἴΠπΠ6 ΠΌΠΊΌΘΥ. 

129. ἀστερωπὸς ἐν Ὑρ.. ΔΙ] αἸηρ ἴο 
{86 ἀθνέοθ ἀρῸμ Π1Ξ 5Π1614, τοργθβθηί- 

ἴηρ Ατρὰβ ψ]ἢ 15. πη άσθαὶ ΘΥ65: οἵ, 
Βανῖη. ῬΠπαη. 

ν. 1190. Ηδθ 15 οδ)]ϑα ϑβἐοϊαξις Ατσιβ 
Ὁγ Ονὰ Μϑοί. 1. 664. εἴ, 1014. 498. 
ν᾽ ἄθτῦ τρμθ τηϊοδπίβ5, ϑὲα ογριιδ δἱ)ηΐϊες, 
ΟΟΌ]Ο05. 

180. ““ οὐχὶ ΑἸά. ἃπᾶά πιοβί 155. 
Κίηρ ἔτοπι Κα. ['ὰβ εαἰίθα οὐ, 8πη6 1π 
{π6 ποχί Π1π6ὸ ἁμερίων, Ῥαΐ ἁμερίῳ, 
ὙΓΠΙΟΝ 15 ΒΡ ροτίΘα ΡΥ ΑΙάαΒ ἃπα ρδιῖ 
οὗ τῃ6 Νῖ35.. 566 Ππὶ5 δϑίίεσ. βογϑοη. 

191. ἐξαμείβοντα 1. 6. ἐκπερῶντα: 
{Π18 τηϑᾶπιπρ' 15 οτηϊ θα 1π πλὴν ἰ 6 χὶ- 
ΠΟΠΒ5: 1 15 {05 υϑθα τῇ ΖΞ... Ῥοτῖς, 
166. τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας Αμφο- 
τέρας ἅλιον Πρῶνα κοινὸν αἴας : εαἶΞο 
1ΠΙΓΆ ΘΠ ΘΙΥ ἴῃ Ἐπτγ. Οτ, 266. εἰ μὴ 
᾿ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν, Ηο5ν ἢ. 
πορεύσεται : ἸἰξθγΆ } Υ 8Παἰὶ οἰιαΉ 916 ἐς 
Ῥοκπιέϊοη, δἰμαἰἰ ταγιῖϑβιι. 

132. ““Κιηρ Πᾶ5 οσταβθα λοχαγὸν ὁῃ 
{Π6 δυϊμοτιίν οὗ Νί55, ἀπά ἢᾶΞ ραϊρα 
ἕγοη) Κ, ἄλλος γὰρ ἄλλος τοῦδε. Βαΐί 
Θσθῃ ἴηι Μ|5. δα 45 λοχαγὸν ἔΓΟΠΊ 8 
ΒΘοοηῃα πη, 8Π6 11 15 τείαϊ πθα θν {Π|6 
Οδπηθτια σθ δῃὰ Του άθη 155. δά ΡΓΟ- 
ὈΑΡΙν οἴου 8.ἢ ̓ Ρογϑοη. 

Β 
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", 9 νᾷ ὯΣ οω Ν "δ 27 

φσίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος; Ι1αἱ. παῖς μὲν Οἰνέως ἐφυ 

"Γυδεὺς, Αρην δ᾽ Αἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔγει. 

Αν. 
ὯΣΞ ς ο ψ, 79. 7 

οὗτος ὁ τᾶς ΤΙολυνείκεος, ὦ γέρον, 19. 

αὐτοκασιγνήτοις γύμφας 

ὁμόγοιμιος κυρεῖ: 5 
ς 9 , 

ως ολλογρως ὅπλοισι, μιιξοβάρβαρος. 

Παι. σακεσφόροι γὼρ πάντες Αἰτωλοὶ, τέκνον, 
Ψ τ 9 »“- 3 7] 

λογχαῖς ς- ὠκοντίστηρες εὐστογχωτατοι. 

188. ἔφυ ἴοτ ἐστί: 8566 δε(, .696. 
ΤΠ6 ἱπιρετῆ, 15. βορὰ ΤῸΣ (ῃ8 ΡὈγ68. ὈΥ͂ 
ΩΡ Ἐπ ε]. 1. 80. Ηἰἴσ ἰδῆθη Βᾶπο 
τηθοα ροΐολαβ τϑαυΐθβοογα ποοίεσζῃ : 
150 Ονἱὰ Μ|Έοί. 1, 679. Θυϊδηπ]8. 658, 
ἢοςο βμοΐογαᾳβ το συ ΠΟΙ ΒΙαΘΙΘ 88ΧῸ, 

184. ““"Αρην ΑἸά. δπηὰ αἰπηοϑί 8]}] 
ΔΙ55, ψ ῃ1οἢ 4]. Κ. ΠὰΒ. ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
οηδησοα ἰπίο Ἄρη. [ἷπ “ἤλβει, 5. ο. 
1. 45. [Π86 πιθίτα τραῦῖτο8 Γάρην.᾽ἢ 
Ῥογδοη. ΟἿ, 950. 1029. Ιπ Αρδῃ). 
45. ΒΙοταῖ, μὰ5 [εἴτ "Ἄρη, ψ Ώ1οΙ Π6 
σΟΏΒΙαθτβ ἂἃ5. ἀθίθηβι]6, θοαπθ6. ὅ50- 
Ρῇοο 65 (ΒΔ. 1.190. 865 Ἄρεα. δ᾽ [ἢ 
γοϑρθοΐ ἴο {π6 δσργθββίοῃ Ἄρην Αἰτω- 
λὸν, 10 15. ΒΌΒΟΘΡΌΟΪΘ οὗ ΒΘ ΘΙΆ} ἰηΐοτ- 
ΡΓΘΙΔΙΙΟΩΒ: ΘΕΓΠΘΥ τῆᾶῖ ἢ σσοῖθ 186 
866 ΑΥ̓ΠΙΟΊΙ ἃ 5 ἴπ6 “Ζ το] 18π8, (τ μι ἢ 
15. τηοϑί ρυοῦ δ ΪΥ ἴΠ6 πιθδηΐϊηῃρ οἵ {815 
Ῥᾶβθαρθ:) ΟΥ {παΐ 6. ροββθββθα {Π6 
ηδαγτὶαὶ 8ρὶγέ οἵ 1118 σου έν τΆθῃ : [ἢ 8 
Ἰλίου 185 δἀορίθα ὈΥ ὈΙοταῖ, ΟἹοβδβ. 
Αραμ. 77. ψῇῆο οἰῖθ8 ἴτοιῃ 250}. 
ΘΌΡΡΙ. 745---757. γυνὴ μονωθεῖσ᾽ οὖ- 
δέν" οὐκ ἔνεστ᾽ "Δρης. ϑορῇ. ἘΠ. 1349. 
Ὅρα γε μέντοι, κὰν γυναιξὶν ὡς “Αρη5 
Ἔνεστιν. ΤῈ6 5080]. ϑαραθβίβ ἃ {Ππ|τὰ 
οχρ]δηδίτου, [Πδΐ ΔΠΠπιβίοτι 15 τηδθ ἴὸ ἃ 
Ταργοϑθηίδίίοθ. οο 15 βῃ1οϊα οὗ ἰῃ6 
οἰᾶθθ οὗ 1η6 Οαἰγάοηλδῃ ὈοΔΤ, νν ΒΙῸΒ 
ΤΟΟΚ ρῥίδοθ ἀπάθὺ (πθὰβ: ἂπά ἢ 6 τὲ- 
ἴδυ8 ἴο ἃ 1πθ ἴῃ (ὐ]Π]τδοῃυ5, Εἰμὶ τέρας 
Καλύδωνος, ἄγω δ᾽ Αἰτωλὸν Αρηα, 
ὙΏΘΙΘ ΒΟΥΘΥΘΙ ἰἢ6 στοτὰβ βθϑι ἴο 
ΒΙσὩἸν, 1 αηὶ {ἢ 6 Ἰραά ον 90 {ἰ6 Ζ:ἰοϊλαΉ 
ἥονοοΣ. Ῥοῖιΐου ᾿ὰ5 ΒΔΡΡΗῪ ρῥιθβθινϑά 
168. Δηιθιρυν οὐὗἨ [Π6 ΟΥἹΡῚΠΔ] : ἡ) ἠϊ8 
ῥγθαϑὲ ᾿6 ὑοαγ}5 {ἢ ΖΕ ίοἴϊαν ἤϊαγ8. 

185. 18 ὧο ἐπε μιδραπὰ ὁ ἰδ 6 ὃν 6 
40 86 οἱὔη -δἰδίον" ἐο (ἦε γα ο 
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Ῥοϊψηϊοοε9 ΤῊ ἀαυρδίοτβ οὗ Α ἀταβ- 
05, Δοσογαϊηρ ἰὼ ἴῃ6. 850}0]., νεῖ 
πδιηθα Ατρϑα δηά ἰ)εοίρυίο; Ῥο νυ πῖσ65 
τηδιτὶ θα {Π6 ἔογμΙ6Υ, Τ᾿ γ ἀθὺβ 1Π6 ]δτίθ νυ. 

138. ““1ῃ βοῖηβ 435. ἀλλόχροοξ, ἃ 
ἴουτη το ἢ 15 οχίαπί ἴῃ ΗἸρρ. 176. 
Βεον 142. ἐπεγνώρισα ΝΊ. Ἐ.᾽ }ογ- 
ΒΟΉ. 

189. σακεσφόροε: “6 ΑΑὐτο]αῃ 
ὙΨΆΥΤΓΙΟΥΒ {Π|| ἐΐπ [005 δ4ιιανθ ἐαγϑ8ε,᾽ 
Ῥοίίθι. “ἩομΘΥ ΠΙΆ ΚΘ65 088 οὗ σάκος 
ἂπα ἀσπὶς ἴῃ (15 οΥἸτηϊπαίθῖγ Βαΐ Ἐπι- 
ΤΊΡ. ΠΕΙΘ 1565 {Π6 νοτῇ σάκος ἴῃ σακεσ- 
φόρος ἴῃ 1ἴϑ ῬγΘοΟΙβ6 ἃ πα ῬΤΌΡΘΙ 56 186, 
ἃ5. ἃ ὈΔΥθδτΙΟ 5}}16]8 οὗ ἃ ἤσιτιτ αἰ θυθηῖ 
ἔγοιη (ῃ86. Οτθοΐδη ἀσπὶς, Ὑγῃ]6}} ντᾶ8 
τουπά, ρου ρ5. πκ6 {μπᾶΐ ν Ὦ1ο0} βοαΐὶρ- 
ἴογβ Πᾶνα ΘΘΏΘΙΆΠΥ οἴνθῃ ἴο ΝΘ6ΖΘη- 
[105 ; Ὑγ1ΠΠ [Π6 δᾶ πΠη6 ῬΥΘΟΙΒΙΟη ΗΌΤΊΟΥ 
6815 {Π15 ποῖὸ σακεσπάλος ἱππότα Τυ- 
δεύς : (1]. Ε. 126.) ΤΠ6 βρθὰγ νγᾶϑ ἃ 
ΘΟΙΏΤΊΟῊ ἡγΘΔΡΟΙ, ἃ Πα ἴῃ {πῸ Ππᾶπά οὗ 
ΘΥΘΤΥ͂ ΨΆΓΡΙΟΥ Οὗ ο]α (ἰπη65, Ὀαϊ ποῖ 
ὉΠ ΓΟΓΙΏΪΥ οὗὨἨ 1118 5ΆΠ|8 8126 ἃπὰ 186 : 
ἴῃ Ηοιμθσ {Ππ|Ὸ Οοτηθζαπἴ5. σΘΠΘΙΆΠΥ͂ 
{Πῦθνν {{ππ 1 ΒΡΕΔ 5, ΤΩ βασηρ᾽ {Π6 α15- 
ποθ ΟΥ̓ {86}. βίνθηρίῃ. ΤΠμ6 ρτο- 
ἰθηάρά βρϑϑι, ὀρεκτὴ μελίη, 15. (86 
ΨΘΆΡΟΙ Ὑγ1Γ} τνῃ 0} Εὐατίρ. ἈΤΙΠ5 186 
σοη θη Ἰηρ' ὈγΟΤΠ 6 8, 0 156 1{1Π ΟΪΟ056 
ἤρθι {Π] 1Ὁ 15. ὕσόκθπ ἴῃ {πΠ8 Βᾶπά οἵ 
Θ᾽ ; {6 Ἰηᾶλ5ϑῖν δ [ἅν 6]1η, (6 ὈΔτθᾶτὶς 
λόγχη, νν»5 ἴῃ 86. ΟΠΪΥ διΠΟηρ [Π6 
ΤΟΟΒΕ οὗ Τγάθυβ, νΒὸ 'π {ῃ6 αἰίδοκ 
οἢ (88 ἴον ἀτονα {Π6 ἘΠ ΘΡΔΠ5 ἔγοτα 
{Π6 νν8]]15, Αἰτωλίσιν λόγχαισιν ἂκοντί- 
ζοντες, (ἴηῦα 11832.} Πυμηρ {πεῖν 
“ἄλτο! πη ΒΡΘΩΙΒ 10 1Π6 αι Πεσμθηί8.᾽ἢ 
Ροίίο}. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 

Αν. 

{Παι. 
ὑπ) 

70} ἃς οΤ 

18 

ν 93 ἰξὰ “ ρω 9 7 ων ᾽ 

συ δ ω γερῦν, πῶς αἰσθάνει σοαφως σάδε 8 
Ὁ} 2 Ν 3 3 . 3 7, 

σημτει ἰδὼν τότ ἀσπίδων 17}: πἰσῶν, 

ἦλθον σῷ κασιγνήτῳ φέρων, 

ἃ προσ' δεδορκῶς, ἰδῶ τοὺς ὡπλισμένους. 

Δ». χίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα σὸ Ζήθου περῷ, 
72 27 Ν 
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κωτο(βόστρυγος, ομνασε γοργὸς 

εἰσιδεῖν, νεανίας ; 

Π1αι:. λογαγός. 
ἰς 7 ῇ 

Αν. ὡς ὄγλος γιΨ ὑστέρῳ ποδὶ 
΄, Ω 7 

πανοπλος αμνῷεπει. 

Πα;:. δὸ ἐστὶ ΠΙΕαρθενοπαῖος, ᾿Αταλάντης γόνος. 

Αν.- 

160 
3 7ὕ ς 3“. Ν “ 

ἀλλῶὼ νιν ὦ καὶ ορή μεέτῶ μιῶτερος 
27 ] 

Ἄρτεμις ἱεμένα, 
ἾΖ 7 ν 3. 5.9 , 

Το “οἷς δαμάσασ ολεσειεν, 
ε) 3 ἣν 7 

ος ἔπ’ “ΠῚ πόλιν εβα περσων. 

ἴΠαι. εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ, ξὺν δίκη δ᾽ ἥκουσι γῆν" 16 
ΕἸ ΝΗ Ν δῶ τ 30 9 - ΄ 

ὃ καὶ δέδοικα μὴ σκοπῶσ ορθως θεοί. 

148. ΑἸ 11π6 τθρϑαίβά ἕγοιη 9ὅ. ἄῦονϑ. 
145. ““τοῦ 15 οἰῃ!τῖο6 ἴῃ [ἴῃ 6 (δι) Γ. 

ΝΜ8.; ἐογ τὸ Ο, Καὶ. 1... Μ. ΒΕ. βυρϑαξαίςα 
τὸ, 4150 1. 25 ἃ οσογσιϑοίϊοῃ. ὩἹΠὰ5 4150 
Μ Ά]ΟΚ. πᾶ8 δάϊιθὰ ἔγοπν {π6 Τιθυ άθη 
Μ58. ΒΙρΒΠγ. {πὸ ἐγαρὶς ιὐνϊξον5 
γαγείῃ Ῥηὴοβα ἔθ ανέλοϊΘ ἐο ὑΤΌΡΕΟΙ 
Ὠαηι68, μη 658 [ΟΥ̓ {ἐΐι6 8αἰζ6 ὁ} δηιρ]ιαϑὶ5, 
οὐ ἔῃ ἐδ6 ὑορὶππίηρ 0Γ α δεπίθηοο, ἴη 
ἐσίϊοίι δα86 α μανίϊοίο ἐ6 ἐηϑθνυ θα, ἃ 85 
θείονν ὅ22. ΚΌΡΡΙ. 129. ἴη ϑορῇ. 
ῬΠ}). 1857. πῶς τῷ πανώλει παιδὶ 
τοῦ Λαερτίου;: ΑἸάπ5 δηὰ ΜΝί85. τῷ 
ΘοΙγθοῦν : ἐῤ)ά. 677. Τὸν πελάταν 
λέκτρων ποτὲ τοῦ Διός. ΑἸ. ἀπὰ ΝΜ85. 
οτηϊΐ τοῦ. Ἠδθδὰ τῶν. [ἰ βὰν γαγεΐῃ, 
ποῦ πϑύου, ἃ5 γ δίοϊκ. βοθπὶβρ ἴο ἀρίου- 

Τηΐη6 ΟἹ {Π158 ρᾶββασθ. ογβϑοῆ. ΤΠῸΒ 
Ε]Π|5]1. ᾿ὰ8 δαϊίθα ἴῃ ὅορῃ. (4. (Ὁ. 
1989. καλῶ τὸ Ταρτάρου -- Ἐρεβος. Οη 
τὴ 6. ΘΙ ΠΡΌ οα] οομδίγαοίίοῃ τίς δ᾽ οὗτος 
περᾷ, ἴον τίς ἐστὶν οὗτος ὃς π., 5686 
Ῥούϑοη οη Ηϑθς. 499, 

μνῆμα τὸ Ζήθου, ὅ6})0]. κοινὸς μὲν 

ἀμφοῖν ὃ τάφος Ζήθου καὶ ᾿Αμφίονος : 
[5 [Π6 5816 νΨΆΓΙΙΟΥ 15. ἀθβουθθα ὈΥ 
βο 15 ὃ. ο. ΤΠ, ὅ28. ἃ5 προσταχ- 
θέντα Βοῤῥαίαις πύλαις, Τύμβον κατ᾽ 
αὐτὸν Διογενοῦς ᾿Αμφίονος : ἅπά δραϊπ 
92. ἃ5 ὠμὸν, οὔτι παρθένων ἐπώνυμον, 
Φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων. 

1460. ““ γοργός τ᾽ ἴῃ βϑοῖιθ Ν55.᾽ 
ογϑοη. 

148. ““Ψα]εκ. σοπ]θοίατοϑ ὅσος ὄχλος, 
ἡ ΒΟ ἢ ΒιαηοΚ Πᾶ5 δαϊιθα, 10 πυῖ 
5886 ὙὙΕΥ Απίϊροπθ οου]ὰ ποΐ 85 γγ81] 
ΒᾶΥ,, Ποιὺ ἐΐι6 ογοιυά οί οτῦ5 μἶηι, ἃ5, 
Ηοιῖὺ ργεραί α οτγοινὰ ἔοίίοισ5 πὶ "Ὁ 
Ῥόοτβομ. 

152. ““ τόξοισιν Κῖηρ ἴτοιῃ [5 ὑέβέ 
ΝΙ5. 10 δὴν ὁπ6 588}} σποῦβθ ἴο ἤοιτω 
δ ΠΟΧΔΠΊΘΙοσ ουὐ οἵ 152. 1ὅ8., πα 1} 
τηθϑὺ νυῖτἢ πὸ ΟΡ ροϑβίτίοῃ ἴσοιη τη6. 1 
μᾶνϑ 580 βγαβϑα γ᾽ ψψὶτ Θυαποῖ,, νυν οὶ 
Κιπρ μΒδὰ δά άβα ἔτοτη οοπ)]θοΐαυτθ. δα- 
μάσσασα ΑἸὰ.᾽᾽ ΟΥϑΟΊΙ. 

1ὅ6. “ᾧ ΑΙά. Ῥυῖ ὃ ἴῃ δἰπιοϑὶ 81} 
Μ535.᾽ Ρογϑοη. Οἵ, 270. Ηθο. 18. 



Αν. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

“Ὁ “ 3. .τεϊ 3 Ἁ 

σοῦ ποῦ δ᾽ ὃς ἐμοί 

μιᾶς ἐγένετ᾽ ἐκ ματέρος 

πολυπόνῳ μμοίρῳ, 

ωῳ φίλτατ᾽, εἰπὲ ποῦ στὶ Πολυνείκης, γέρον ; 1609 

Τ7|α!ι. ἐκεῖνος «πτὰ παρθένων τάφου πέλας 

Νιόβης, ᾿Αδράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 

ὁρῶς: ̓ ἂν. ὁρῶ δῆτ᾽ οὗ σαῷως, ὁρῶ δὲ σῶς 

μορφῆς τύπωμα, στέρνα σ᾽ ἐξηκασιμένα. 

ζ5᾽ ᾽ὔ 

ἀνεμνώκεος εἰθε δρόριον γεφέλας 165 

ποσὶν ἐξανύσαιμι δι᾿ αἰθέρος 

πρὸς ἐμυὸν ὁμογενέτορα" 
περὶ δ᾽ ὠλένας δέρᾳ φιλτάτῳ 
βάλοιμι γχ χρόνῳ φυγάδα μμέλεον. 

170 
Φ 

ὡς οπσλοίσι ευσεθισω ἐκπρεπὴς, γέρον, 

εῴοις διμοίω φλεγέθων 
ρω 9 74 

βολαῖσιν αελιοῦυ. 

Παι. ἥξει δόμους σούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 

157. ““δοὴθ Νῖββ. ρίνθ ποῦ ΟἹ 
ΟΠ 66, ἃ8 Κίηρ δηαὰ Δ 8]0Κ. πᾶνε βαϊίθα: 
ποῖ ποῖ δ᾽ Ῥτυηοῖκ ἔγοτα ΠῚΒ τχθιροσ.᾿ ἢ 
ογϑοη. 

158. “οπι, 1]. χῖχ. 298. τούς μοι 
μία γείνατο μήτηρ." ϑοῃο, 

161. ΤΠ ομ] άτθη οὗ ΝΊΟΌΘ, δοοοτά- 
ἱπρ' ἴο Ον!ά, Μεοῖ. νἱ. οοῃϑιϑῖθα οἵ 
56 θη 8008 ἃπα βθνθὴ ἀδαρῃΓο 5; 80- 
οογαϊπρ' το Ηοτηθυ, 1]. Ὡ. 608. οἵ 5ὶχ 
ΒΟΠΒ δηά 5]χΧ ἀδαρῃςοιβ ; δοοογάϊηρ (0 
Ἡδβῖοα, οὗ ἴθι 5005 8πα ἴθη ἀδαρ 6 Γ8. 

168. Οὗ. Τὰν. Πρτδο], 495. κἀμοὶ 
λέγει μὲν οὗ σαφῶς, λέγει δέ πως. 

104. ““ ἐξῃηκασμένα, ἴχ6 Αἰέῖς. ἴογτη, 
Οἢ [8 διιρροβίίοῃ οἵ ψΆ]ΟΚ., μᾶ5. Ὀθθη 
τοβϑίογθα ὈγῪ Βιιποῖς ἔοσ ἐξεικασμένα. 
Φυ]ᾶη. Οταῖ. νυ]. ρ. 247. 19). οὐχὶ 
σαρκία καὶ νεῦρα καὶ μορφῆς τύπωμα 
στέρνων τε ἐξεικασμένα πρὸς ἀρχέτυπον 
σώματος" ψιοτα ὙΥγίζθηιθαοθ ἘΡΙϑβί. 
(εῖς. ρ. 28. μὰ σοτηρδῖθά {15 ραϑδᾶρε 
οἱ υτρ.᾿ ογϑοη. ΟἿ, 62, ΒΙοτηῖ. 

οη ΞΖ βε. ΟἸοδρἧι. σοηβίάθυβ ἤκασεν 
ἃ5 ὈΘ]οηρὶπρ ἴο {Π|8 Ἰαΐευ Α105. 

16. Οἱ, ΑἸΟ. 251. οὐρανίαι τε δῖναι 
Νεφέλας δρυμαίου. 

168. Τὴ6. οὐάοσ οὗ σοηϑβίγ 5: βά- 
λοιμι δ᾽ ὠλένας περὶ χρ. φυγάδα μέλ. 
δέρᾳ φ. : οἵ. 196. Βᾶςομ. 609. τῷ δὲ 
περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι. ἴτο. 757. 
ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας "Ἐλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι. 

1609. ““ βάλλοιμ: ΑἸά. βάλοιμι Τ,614. 
Α. Ὁ. ὅδηι. ἢ). Μ.᾽ ῥογϑβοῃ. 

110. ““Ὑου τηδὺ ψ 1 [1{{|6 (του Ὁ]8 
ἴογιη ἃ 86 πΆγ]ὰ8 ουὐΐ οὗἉ {185 ᾿ΐπο : ὡς 
χρυσέοις ὕπλοισιν. Ῥαΐ [ἢδΤ6 15. ΠΟ 
προθϑϑὶίγ. 586 Οὐδϑῖ. 1512, ΤῊ ΕΊοτ. 
Μ5. μὰ8 ἐκπρεπὴς, ΑἰΙα. ἀπ ββνεσζδὶ 
Μ858. εὐπρεπὴς, ΜΙ, Π.. εὐτρεπής. Αραΐη 
ἑῴοισιν Κὶπρ ἔτοιῃ Κα.᾽ ογβοη. Οἵ. 
Ηρο. ὅ58. ΑἹ΄ς. 848, ΖΦ βοἢ, 5. ο. ΤῊ, 90. 

171. (ἢν, Ηοπι. 1]. Χ. 184. ἀμφὶ δὲ 
χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ Ἢ πυρὸς 
αἰθομένοιο, ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 

178. "" ἐκπλῆσαι ΑἸά. ἐμπλῆσαι ταοβὲ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

δ᾽ 

ἐνσπονδος. 

Ἶ1αι. 

17 

[σῷ 
(ΩΝ 3 Ν “ωῇ 

Αν. οὗτος δ᾽, ὦ γερωίξ, τίς κυρεῖ, 
Ἷ Ν -»- 

ὃς ὥρια λευκὸν ἡνιοστροῷει βεβως; 
ς Ἶ ᾽ 7 “ ΄ 3. Ἰ(Π ᾿ 

ο μᾶντις Αρμφιάραοςς ὦ δέσποιν᾽, δε 
72 2 γ 3 2 »““ »“ 7 6 ᾽7 

σφαγιῶ ὃ αρν ἄύυτῳ, γῆς Φιλαιῤνῶτου ροᾶι. 

Ἀγ. ὦ λιπαροζώνου θύγωτερ 
᾿Δελίου Σελαναία, 

χρυσεόκυκ ὅλον φέ γος, 180 

ὡς ἀτρεμοῖα κέντρα 

καὶ σωῷρονα πώλοις 

μεταφέρων ἰθύνει. 
5... 1(} 

ποῦ ὃ ὃς τὰ δεινὼ τῆδ᾽ ἐφυβρίζει πόλει, 
ἹΚαπανεύς; Παἱ. ἐκεῖνος προσβάσεις τεκμαίρεται 

Δ1955.᾽ Ῥογϑοῆ. Α5 ψῖεκ. οὔβθινϑϑ, 
ἔπ6 Ῥἢταθεβ ἐμπλῆσαι βίον, ἄθλους, 
κακὰ ἃτ6 δρᾶ, Ὀαΐ ἐκπλῆσαι 15. ρ6η6- 
ΤΆΠῪ [ᾺῸ]]οννθὰ ὈΓΥ ἃη δέόουβ. οὗ (18 
Οδ]Θοῖ, ἃπὰ ἃ ρθη. οἵ {π6 {Πϊπρ: οἵ. 
7180. τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φό- 
ψου: Ηδε]. 7608. οὐ γὰρ ἐμπλήσαιμί σε 
“μύθων. 

114. ““τίς ; πόθεν κυρεῖ; ΑἸά. Οδμῃΐ. 
Ἅ.1,, ΕἸοῦ. 1,614, Β, πόθεν 15 οἵηϊοα 
ἴῃ τοί. Κι. τίς ἴῃ Μ, ἈΠ. κυρεῖ ἴῃ Ο. 
1,614. Α. ἂμ οἴμθιβ. πῃ ἰαβϑί τϑδᾶ- 
ἴπρ 15 φορά ἴῃ ἰΐβϑὶ ἢ, θαὉ [Π86 ἈΠΒΥΨΕΥ 
(065 ποί οοισθβροηά, δία!οκ. {Π1ΠᾺ85 
ταῦ 1 οτγ ρἐ παΐθ5 τοι ν. 122.᾽᾽ Ρουγ- 
80}. 

176. ΟΠ]. λευκὸν τὸ ἅρμα φησὶ διὰ 
τοὺς ἵππους" ἐκ γὰρ τῶν ἵππων τὸ ἅρμα 
λέγει: εἴς, 61ὅ. Ψιγρ. Δ η, χ, δ75. 
ὈΙ]αρ 5. ἰηΐονε 5886 Τπσᾶρι5. αἰδὲδ. ὍΠ6 
σοι ἡνιοστροφέω ΘΟΟΌΥΒ ἴῃ “50}). ΟΠ ο. 
1009. 4130 {6 βαθϑί, ἡνιοστρόφος ἴῃ 
ΒορΡἢ. ΕἸ. 1791. Τ|6 σομϑίγ. 15 βεβὼς 
ἅρμα λ.. ἣν. ἃ8. ἴῃ ῬμδοΙη. ΕὟ. ν]1]. ὅ. 
νῶτα Σειρίου βεβώΞς. 

177. ““ φιλαίματοι ΑἸά, ἃπὰ τηδηγ 
Μ95. φιλαιμάτου τοί. νὰ οἰ θ18. 
ον ῥοαὶ 506 Νί85. πᾶν ῥοαῖς : χοαὶ 
15. 8ῃ διηθηααίίοη οἵ δίαβρτι., δἀορίοα 
ΡΥ Βτυυποκ. ἡ Ῥογϑβοη. (Οἵ. 1126. 

178. ““λιπαρόζωνε θτάποῖκ ἔγοια οοπ- 
Ἰϑοίατθ.᾽" ογϑοῖι. Ῥυγρθβ. ἰθὺ οοῃ- 

Β[ 675 (815 δρι(Πθῦ ἃ5 τηοΐθ ΔΡΡ] σα Ὁ] 6 
ἴο ἴΠ86 Δίοου (πᾶπ {ἢ 86 δθπ, σοπιρδτηνρ; 
ΤΠρδοοῖ. 1α. 1]. 16ὅ. χαῖρε Σεληναία 
λιπαρόχροε. 

θύγατερ ᾿Δελίου. 50Π0]. Κατὰ μὲν 
τὴν μυθικὴν ἱστορίαν ἀδελφὴ Ἡλίου ἡ ἢ 
Σελήνη" (ἄμφω γὰρ ἐκ Λητοῦς καὶ Διὸς) 
Κατὰ δὲ τὸν φυσικὸν λόγον θυγάτηρ, 
ἐκεῖθεν ὥσπερ ἐκ πηγῆς ἀρυομένη τὸ 
φῶς. ὅ66 ΝΙ6α. 8830, 

180. ““ χρυσόκυκλον βο!6 Μῖ55.᾽᾽ 
ογϑο0Ή. 

181. “ ἀτρεμέα ΑἸά. ἀτρεμαῖα (δηί. 
ΕἸον, 5“. Κ, 1,, Μ.᾽ Ρογϑβοη. ὅ'.}0]. 
εἰκότως ἡσυχῆ καὶ σωφρόνως ἐλαύνει ὃ 
᾿Αμφιάραος. Οἷδε γὰρ ὡς μάντις τὰ 
ἀποβησόμενα. Τί5 ἄθονϑ 171]. ὅμοια 
ἴοι ὁμοίως. 

181. κέντρα, ϑ6Π0]. μάστιγας. Η!ρρ. 
1190. κὰν τῷδ᾽ ἐπῆγε κέντρον εἰς χεῖ- 
ρα5 λαβὼν Πώλοις ὁμαρτῆ. ὅ8ε ΜοΙΚΒ 
μῃοίθ. 

188. ““ μετάφρενον ΟΘΟΙΓΆΡΕΥ δέ. 
1]. Ε. ῥ. δδ7, ϑθεεξ4ά28, 22. ογϑοη. 
ῬδΥΆΡΕ, τὴν μάστιγα ἔνθεν κἀκεῖθεν 
φέρων τοῖς πώλοις. 

184. Οἵ. 2 3.}. 85. ο. ΤῊ. 448. ὄλοιθ᾽ 
ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται. 

18ὅ. “Ἅ ΝΙ85. ἃπαὰ 8ἃ}]] οἀά. Ὀθίοτθ 
Βίαηοκ δαἀ ἑπτὰ αἰίζθι ἐκεῖνος  ἢ6 
᾿ὰ5. το]θεΐθα 10 ἔγοχαη (11 σοπ]θοῖατα οἵ 
ψ α]οκ. ΤῊ ΕἸοχ. Μ5. οταιβ8 Καπανεὺς, 



πύργων, ἄγω {ε καὶ κἄτω τείχη μετρῶν. 

ἰὼ Νέμεσι καὶ Διὸς 

ΕΒΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

βαρύβρομοι βρονταὶ, 

κεραύνιόν τε πῦρ αἰθωλόεν, 

σύ τοι μεγωαληγορίαν 100 
ς 7 7 

ὑπεράνορα κοιμίζοις. 
ΟΝ} 9 Ν 3 , 

δὸ ἐστιν. αἰχμωλωτίδας 
Αἵ Ν ,ὔ ΄ 

ος δορὶ Θηβαίας Μυκήναισι 
ὕ, γ Ἁ 

Λερναΐῳ τε δώσει τριαίνῳ, 
ἸΠοσειδανίοις ᾿Αμυμνωνίοις 195 

ὕδασι δουλείων περιβαλών. 
μήποτε, μνήποτε 

85. Βᾶσπθβ βυρρθοβίθα ; δαΐ (ἢ]5 Πδπ)8 
15 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. ἘῸΥ τεκμαίρεται Κα. Πὰ8 
σκοπεῖ, τ] ἢ [Κτηρ' [85 1] 6] ] ΙΒ} Υ 
ἃἀορίοά. ογϑοη. δῖτρ. 453η. νἱῖ]. 
2290, Αοοθββαίῃ 1αβϑίτδηβ, ἢ οτᾶ ἔοσθ- 
Ὀαῦ οδἱ {Ππ-Ὸ. ϑίδῖ8 Τοῦ. Χ. 884. 8808 
οἵ Οαρᾶπθυβ, Ασάπᾶ τλοχ ἴον τη ϑίϊΣ 
ΟὈΪΠΙηδ ν]58. 

187. ““ Νέμεσις 644. Νί58. ἀπὰ 14, 
υηθυ Νέμεσις ἃπᾶ ὑψηλοτέρας. Βυΐ 
ὉΠΑΕΡ (6 νγοτὰ ἰὼ 6 μὰ8 Νέμεσι, 
ν ῖο ΤοΟὰρΡ Ἀρρύονθϑ ὑπάϑν Νέμεσις. 
Τῃ ὅορῃ. ΕἸ. 792. ΑἸάι5 ἀῃὰ τΠ6 οἱὰ 
Δ155.. αν οουγθο Νέμεσι. ΤΠ] 
Θιηεπάδϊίοη οἵ ἴθανγθβ ἴὴ Αὐβίορἢ. 
Ἀδη. 920. ξύνεσι ἴον ξύνεσι5., 5 ὈΘΘ ἢ 
πϑρ]οοίοα ῬῪ Βταποκ, Ρυΐ δἀορίοα Ὀγ 
ΤΩνοτη  2ῖτι8. ἔτοιῃ τὸ Βάνθηπὰ Νῖ5. 
Τῆα5. θεῖον 199. βοῖμθ Ν55. ἢᾶνϑ ἴΑρ- 
τεμις.᾽ ΟΥΞϑΟΉ. 

189. ““πῦρ. Νίαην Νῖ55. φῶς. ̓" Ρον- 
50. ΕὺῪ. Το. 80, ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ 
πῦρ κεραύνιον : ΑἸς. 126. Διόβολον 
πλᾶκτρον πυρὸς κεραυνίου. 41256]). τ. 
1028. ῥιπτέσθω μὲν αἰθαλοῦσσα φλόξ. 
Ηοτ. Οδττα, 1. 84, ὅ. 1)16βριίθσ, 19 πὶ 
ὁογι800 τ 118 ἀν] 6}8. 

190. ““μεγαλανορίαν ΑἸά. Ν85. Βυ- 
βίδι 5 μεγαλάνορα ὑπερηνορίαν, 1]. 
Δ. Ρ. 462, 4--:951]1, 38. : μεγαληγο- 
ρίαν, ν»νῃϊο {π6 ὅθ Πο0]. βθθίῃβ ἴο μᾶνβ 
τϑδά, ἢδ5 Ὀθθῆ δρργονθά ὃν Δ δῖοκ. 
αηὰ Τουρ, αηὰ οἀϊοα ὈγΥ Βγάηοκ δπά 

Τα ρ5.᾽ ΡογδοΉ. 

7 ᾽ 3: 74 

σάνδ᾽, ὦ πότνι, 

Βροῖ.. κοιμίξεις ΑἸά. ἀῃὰ 5ϑνθσαὶ Νῖ85. 
κοιμίξοις ἴῃ 644. οἵ (ὐτοῖῖα5 δηὰ Κίηρ, 
Κ, 88 ἃ νατγτίουβ τϑδαϊπρ, Οδηΐῖ, Νί. (. 
Α πιδιρίηδ) βομοίαπι ποίϊοαθβ δοίῃ 

ΒΙοιμῇ. ὃ. 6. ΤῈ, 
220. 15 οἵ ορϊπίοῃ {πᾶὶ ἐδ τρογ8 σύ 
τοι ΑΘ ἩΘΌΘΥ οοηϑίγιθα οἰ οι δὶ ἐπα 
εὐἱίἠ {86 Ἰγμαϊοαίυο: Οτοβϑί. 678. ἢο- 
ΤΟ]. 799. ϑόρῇ. ἘΠ. 624. Οπη τδ8 
ΒΙ σῃἹ, οὗ κοιμίζω 566 Ηθο. 472. ΖΞ 8.}- 
Ῥεοῖβ. 882. Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑὕπερ- 
κόπων ἄγαν Φρονημάτων ἔπεστιν, εὔ- 
θυνος βαρύς. 

191. 195. ““δώσειν ΑἸὰ. ἃπὰά 88. 
δώσει ( δπίοι. δώσων Κ. Ποσειδωνείοις 
᾿Αμυμωνείοις ΑἸά. Ποσειδανείοις Οτοί. 
1 πᾶν ρίνθη {Π6 β τη ρ]6 σον] [ῸΣ {Π6 
ἀἰρ τ μοης; τοτη βοπθ Νῖ55.᾽ ΟΥϑβοΉ. 
ΒΟ ΦἴεΥ βυρροβίβ ἃ ποίβ οὗ Ἰηϊθστοσαᾶ- 
ἴοι ἃἰζεγ περιβαλών. “ Ῥοίίοτ μᾶ5 ἴῃ 
τοηδοτθά (η6 ρᾶββᾶρθ : ϑ'μαϊδ ἣθ ἰοὸ 
γγοιὰ Πψοορηω, απὰ ἐδ οι Οἔὗ 
ἤγηα ριβἤϊηρ ἤγοηι {6 ἐγϊοπί᾽ 8 
ϑίγοϊίο, Το Απιμπιοηθ᾽5 θαηΐμ8, Νορ- 
ἐπιπίαπ βίγεαμι, [πη 5ίαυονῳ ἰοαᾷ. ἐπ’ πη- 
μαρρῳ ααηιο8 96 Τἤεϑοα, ΤΊια σαρέϊυε8 
ΟΡ Πιῖδ 8ροανγῇ Βαΐ {Π6 ἀαί. Ποσειδ. 
᾿Ἄμυμ. ὕδασι 15 ποῖ ἰο Ὀ6 ἴᾶΚοπ ἴῃ ἂρ- 
Ῥοβιιοπ στ Λερναίᾳ τριαίνᾳ, θυῖ ἃ8 
ἀθροπάθηϊ ὕροὴ περιβαλών : ἱπένοάιι- 
οἵη 5ἰαυονῳ αὐομέ {{6 ἐισαΐθ78 ᾧῇ Α11- 
Ἠ1ΟῊΘ : 1. 6. Βθ({Ππρ' [16 σἂρίϊνο5 ἴΠ6 16 
ἃ 8 βἰίανθβ. Οἵ 125. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΊ. 1 

χρυσεοβόστρυχον ὦ ὦ Διὸς ἢ ἔρνος, 

Αρτερνι, δουλοσύναν τλαίην. 
" Ἵ͵]] 

Π1αι. ὦ τέκνον, εἰσβα, δῶμα, καὶ κατὰ στέγας 

σμικρὰς, δ᾽ 

200 

ἐν παρθενώσι μίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόθου 

εἰς τέρψιν ἦλθες, ὦ ὧν ἐχρῆζες εἰσιδεῖν. 

ὄχλος γὰρ, ὡς ταρουγρυὸς εἰσῆλθεν πόλιν, 

χωρεῖ γυνωικῶν εἰς δόμους τυρουνικούς. 

φιλόψογον δὲ χρῆμα θηλειῶν ἔφυ, 905 
ἀφορμὰς ἣν λάβωσι τῶν λόγων. 

πλείους ἐπεισφέρουσιν' ἡδονὴ δὲ σις 

γυναιξὶ, μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τύριον οἴδμνα λιποῦσ ἔβαν, στροφή. 
ἀκροθίνιω Λοξίᾳ, 410 

198. ““χρυσεοβόστρυχε Κίηρ, Κ᾽ ΑἸςΚ,, 
Βταποκ, ἃπὰ οἵδ. Βαυῖΐ (6 ΑἸάϊπ 8 
τοδαϊηρ χρυσεοβόστρυχον 185 δῇοτάρα 
Ὀγ Κι. 1,. ὕδπι. Ὀγ τι ἢγβι μαπά, διὰ 
Ὀγ Μ. ἴοσ ἃ νϑιϊουβ τοδάϊηρ. Δ σοιητηᾶ 
πιαδῦ 6 ρίαοοὰ αἰζοσ. πότνια, ἃπὰ 
οἵηϊἰο αἴτϊτον χρυσεοβόστρυχον ΜΙ 
τοί α5.᾽᾿ ον ΒΟΉ. 

ἔρνος, δοῖοτι ὁ} Ψουθ: εἴ. θάλος ἄθονθ 
86. ὄζος, Ηες. 122. 

208. “41 566 ποίμίηρ συτοηρ ἴῃ {}}18. 
Χρύ Νά ]οκ. τ ἢ ἀη ἀπέοττππδίθ σοη- 
Ἰδοῖυτθ τθδάβ, ὄχλος γὰρ, ὕσπερ ἔναγ- 
χος εἰσῆλθεν πόλιν. Βαϊ (6 ΟὨΪΥ ρ85- 
βᾶσθ τ ΠΘ6Γ6 ἔναγχος ΟΟΟΌ͵8 ἴῃ ἱτασϑαν 
6 [ὰ8 βῇονγῃ ἴο 6 ἴδι !γ, ἃπα ἢδ5 
οοτθοίβα ἴτ.᾿ ον ϑ0η. 

205. ““ γὰρ ΑἸάυ5 Ὧπὰ Μ88. δὲ Βίο- 
θυ ἰχχὶ. ρ. 488, 1δ, 6δἀ, (θβῃεγ. 
Ἰχχιὶ. Ρ. 310. Οτοί, Δβαίῃ ΑἸάυ5 
᾿ιὰ58 βα!θά θηλειῶν γένος ἔφυ, ὈΥ σοτα- 
Ῥιπίηρσ ἔννο σθδαϊηρ5 ΘαΌΔ}}ν, βοοά, θη- 
λειῶν ἔφυ, ἀπά θηλειῶν γένος. ΤΠ6 
ΤΟΥΠΊΘΥ 15 τθίαί θα ὈΥ͂ ἃἰπιοϑί 811] Νῖ:8. 
Θχοορίὺ {π80 .. μᾶ5 γένος ον σ χρῆμα; 
{Π6 Ἰαίζου, νν ἢ: ἢ 15 ποίϊσθα θγ (β80 87 
1ῃ ἴΠ6 τη ᾶΓρῚπ ἃ8 ἃ ϑΆΓΙΟΙ5 ΤΘΔα]ηΡ, Πἃ5 
θδθῃ ργϑίεσγθα ὃν Βιυποῖκ." Ρογϑβοη. 
ΤῊΘ ο]]ουσηρ ἃ16 ᾿ἰπβῖαποθβ ἴῃ ὙγΠ]ο]ι 
χρῆμα ἴοττηϑ ἃ ρϑιρμγαβὶβ, ρίνθη ΟΥ̓ 

Μαιμῖς ὃ 430. 6. Ηετοα. ͵. 86. συὸς 
μέγα χρῆμα ἴοι μέγας σῦς. Αὐ]βίορῃ. 
Νὰ. 2. τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν. Χρη. 
ΟΥγτορ. 1,1, ὅ. σφενδονητῶν παμπολύ 
τι χρῆμα. μι (686 ἴὖ σΟΏνΘΥ 5 {86 
1Ἰ46ὰ οἵ ἐημηηοηδὶίῃ : ἴῃ ἘΠ ρΙἀθ5. 1 
ΒΘΘΙῺΒ [0 ΠΗΡ]Υ οὐπέοδηιρί : ἃ5 ἴῃ Απ- 
ἄτοιι. 181. ἐπίφθονόν τι χρῆμα θη- 
λειῶν ἔφυ: 725. ἀνειμένον τι χρῆμα 
πρεσβυτῶν γένος, ἃ]. ἔφυ: ΘΌΡΡ]. 9δδ. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου. Μ, αϊοκ. 
ΘΟΙαρδΓΘ8 Ον!α. Ἐρ. 6 Ῥοηίο 1]. 7, 87. 
765 υἰτηϊάδ δϑί ΟΠ ἾΒ. ΠΉΪΒΘΓ. 

200. ““σμικράς τ᾽ Κιηρ ἔτοιῃ Κ, τῶν 
ψόγων ϑίοθεθυβ ἴῃ ἴπ6 644. οἵ Οεβπεῖ 
8η6 Οτοῖ. θυΐ τῶν λόγων ΤΥϊποδνε]- 
1.5. ΟΥ̓ ΒΟΉ. 

208. ““ ἀλλήλαις ΑἸά. 5ενοῖαὶ Νῖ59. 
8Π4 186 ΕἸγμοΪοσὰβ Ρ. 420, 19. 
ΔΙαΒρυ, Πᾶ8. σΟΙΤΘΟΙν δαἀϊῖθα ἀλλήλας 
ἴγοπ) ἴνγο Νῖ85. ἃπὰ {Π15 15 8150 Τουσπα 
ἴῃ {πΠ6 Οδηλῦτ. Νῖβ. ὈὉν 1[Π6 ἢἤγβι μαηὰ, 
ἴῃ Νῖ. ἃ5 ἃ νδγ]οὰΒ τοδαϊηρ, ἀπ 5το: 
θώυβ 'ἴπ {η6 Ῥᾶγ5 Νῖβ. ἀῃὰ 1Π6 ἢτγϑθί 
6α.; ἀλλήλαις λέγουσι 15 ἐλμδῃ δα ἐὺ 
ὁπ6 αποίϊιον" ; ἀλλήλας λέγουσι, μον 
80} 016 οἤ αποίδιεγ. ϑοα!ροι 4150 μὰ 
ποίϊορα ἀλλήλας ἀοοοχάϊης ἴο Βατίοη, 
ἔτοι ἃ Ν5. ἃ8 1 βϑιρροβθ." υγϑοῆ. 



20 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

2 ϑ Ν ’ὔὕ 

Φοινίσσας ἀπὸ νάσου, 

Φοίβῳ δούλα μελάθρων, 
ΘΕ 3 ε Χ 

το δειράσι νιφοβόλοις 
ΠΠαρνωσοῦ κατενώσθην, 

9 Ἂ Ν 74 9 7 

Ἰόνιον κωτῶὼ πόντον, ἐλάτο 
5. ἐν 

πλεύσασα, περιρρυτων 
Ἂν 

ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 

Σικελίας Ζεφύρου πνοαῖς 

ἱππεύσαντος, ἐν οὐρανῷ 

κάλλιστον κελάδημα. 

σόλεος ἐκπροκριθεῖσ᾽ ἐμᾶς, 

Φ20 
9 ψ 

αντιστροφη. 
», .", 

καλλιστεύματω Λοξίᾳ, 
κα Ζ 20 -“νὝ 

Καδιμείων ἐμνολον γᾶν, 

212, ᾧ. δ. μελ., α8 αὮ αἰξεπααπέ αὐ 
ἐϊι6 οἰινῖμο 9565 Ῥἤωϑιι : Φοίβῳ ἴον Φοί- 
βου, 5εἰοηια (οἰοριοπίμηι: 566 ν. 80. 
286. 

917. ἵνα --- κατενάσθην, ἐπ ισἠϊοῖ, 
456 ἴ δἰοιίᾳ ἰαῦο ῥθθῃ αἰισείηρ: 
ΒΟΡΒ. (Β4. 1. 1389. ἵν᾽ ἦν τυφλός τε 
καὶ κλύων μηδέν. Αὐϑοῖ. Ῥτοχα. 758. 
τί---οὐιςς ἐν τάχει "Ἐῤῥιψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ 
ἀπὸ στυφλοῦ πέτρας, “Ὅπως πέδῳ σκή- 
ψασα, τῶν πάντων πόνων ᾿Απηλλάγην. 
5ορἢ. (μα, Τ. 1992. τί μ᾽ οὐ λαβὼν 
"Ἔκτεινας εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτε Ἔμαυ- 
τὸν ἀνθρώποισιν, ἔνθεν ἣν γεγώς : 868 
Μαῖ. τ. τ. ᾧ 6520. ο"5. ὅ. Μίουκ 
ΗΙρρ. 648. Ἠθο. 806. δἀά. 

“« δειρᾶσι νιφοβόλοιο ΔΙΑ. σοπίτατ 
ἴο δἰτηοβῖ 1} Μ|558.: ἃ ΘΥΤΟΥ ΟἸἹΡΊ δ (Ιηρ 
1ῃ. [Π 6 5.1η1}ν ἴον οὗ ὁ ἂμ ο οἱ σ᾽ 
ῬυγϑβοΉ. 

215. Ἰόνιον κατὰ πόντον, πιοΐ (Π6 568 
Βθίνγθθη Οὐτθθοθ ἃἂμα Τία]γ, ψ Ἐς ἢ 
νοῦ α πᾶν ὕὈθ6π 4116 οαέ οἵ {Π|| του! 
ἔγοιη Τγτιθ ἰο 1)εἸρ}1, Ὀαΐ ἐλε 86α ἐδαΐ 
τα 5165 ἐπ δοαϑέ 0} ]10πῖα, τὰ 6 ύροδη, 
ἃ5 ἅδον Τύριον οἶδμα, ἐδ 8εα ὁ} {δ 
δοαϑδὶ ὁ Τηνο. ““ἼΠ15 568 Πδτγοαοίιιβ 
ν. ὅ0. ἰθιμπι5 θάλασσαν τὴν ᾿Ιώνων.᾽ 
ΟΠ] 6Γ. 

ἐλάτᾳ ἴον νηΐ, ἃ5. αὶο8, δ ῖνρ. ἤδη. 
Ψ}1. 91. ΤΠ ΑὈτίαγ υποία νᾶ 615 αὐὶρ8. 

216. ““Μαυβρτ. τ ΠΥ ἰπίθυργθίς 
περιῤῥύτων Σικελίας ὉΥῪ ἃ Σικελίαν 

περιῤῥεῖ, οὗἁ νυ} οοπβίσ, μ6. δἀάποθβ 
ἃ5 Ἰηβίδποθ8 δίκας ἀφόβητος ἃπὰ ἄψαυ- 
στος ἔγχους ίτοτη ορὶϊ. (Βα. 1. 885. 
969. [866 .Ηθο. 285.] Ηοτᾶσθ ὰὑῃ- 
ἀογβίοοά {Π6 ρᾶδβαρβ ἴῃ {Π| 5816 ὙΥΑΥ͂, 
Ο(ὐδητη.ν. 4,43. Οδυ Παπλπμὰ ρθι 488, 
ν6 1] πγις Ῥὲν ϑδἐοιίαϑ οφιϊξατὶξ ππαας. 
θαβίδι 5. 8150 ᾿πίθυρτθίβ ἀκάρπιστα 
πεδία Ὀγ τὴν θάλασσαν, 1]. Ο. ρΡ. 1008, 
Θ0-Ξ-Ξ 1001, 51. [1], Α. 816. παρὰ θῖν' 
ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.) Το ΠΟ ῬΌΓΡΟΒΘ {Π|616- 
ἴογθ 15 Κιηρ᾿Β σοῃ]θοΐατθ, σοῦ ΒΘοῖς 
ἢὰ5 Θ61ι664, εὐκαρπίστων, ΔΙ ΠουΡῊ {Π6 
55. 1ὴ. Κα. μᾶνϑ 11. Αραΐηῃ οὗ» οὐ- 
ρανῷ, ἴμ8 σοηἸθοίατο οὗ Ά]ΟΚ., 5ρΡ0115 
{πΠ6 τηδρῖθ. Βαΐ Πθ ἂπὰ Κίπρ' οοῃ- 
ΒΙΆΘΥ [Π6 νϑιβθβ 209---δ4άδ. ἃβ ΙὩ0Π0- 
ΒΟ ρἢἰο5.᾿ Ρογϑοη. ΔΥΊΓ γοβρθοῖ ἴο 
{π6 ομηθειζοη ὑπαῦ {ΠΠ|6΄ σσιπα Ὀ]ονιὶηρ; 
ἔτομ ΘΊΟΙΥ, 1. 6. ἔγοση {Π6 νγϑϑί, ννουἹα 
06 δάνθιβθ ἴο {Πο86 581|1πηρ' ἔγοτη “ΓΥσΘ 
ἰο ΤΠδῦθβ, 1π σοηβεαύθθηςθ οὗ ΨΈΙΟΙΝ 
ΒΟΙῚΘ ἰνᾶν 6 ϑυρροδίοα Κιλικίας ἴοτ Σικε- 
λίας, {π6 ὅ0}Π0]. δι ρραβίβ ἃ βαιίβίδοϊοιν 
Βο] αἱ1οη, {πᾶΐ {Π6 βθᾶβοῃ οἵ {Π6 Ὑϑᾶγ, 
ἐ 6 ϑρυῖηρ', 18. ΔΙοῃμθ ᾿παϊοδίθα ὃν {ῃ6 
ῬΘΙΙΡὮΓΑΒΙ8. 

217. πεδίων : ἴῃ ιι8 δαηιριι5 15. Δρ ρ16ὰ 
ἴο {πὸ 568 : 1. Ζ5η. νἹ. 724. σα], 
δ ἰδείδιῃ, δα ρυδϑηι6 ἸΙηα 6 η.68 : ΣΧ. 
214. δαπιρο08 5815 ὉΥΘ ταθθδηΐ. 

221. ““ πόλεος ἴογυ πόλεως ΔΙαΒοΤ.᾽"Ἤ 
Ῥογϑοῆ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. ΩἹ 

; Ὁ 3 “ὦωὖ 

κλεινῶν ᾿Α γηνοριδᾶν, 
δ εω 3 Ν , .» 

ὁμογενεῖς ἐπὶ Λαΐου 225 

περιφθεῖσ᾽ ἐγθάδε πύργους. 
σα δ᾽ ἀ γάλμασι χρυσοτεύπτοις 

Φοίβῳ λάτρις ἐγενόμαν. 
ἐσι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 
2 7, 7] 3 ον 

ἐπηνενει ("ξ, κορνῶς ἐρνᾶς 4380 

δεῦσαι παρθένιον χλιδᾶν, 

Φοιβείαισι λατρείαις. 

ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς ἐπωδός. 

δικόρυφον σέλας ὑπὲρ ἄκρων 

Βακχείων Διονύσου, 255 
"7 

οἶνωα θ᾽, ἃ καθαμέριον 
7 Ν Ζ 3 

στάζεις σον πολυκῶρπον οέ- 
7ὔ ςωυ ὔ ᾿ 

νάνθας ἱεῖσα βότρυν 
΄ 7 3 ᾽) 7 7) 

ζάθεἄ τ᾽ ἀντρὼ δράκοντος, οὗ- 

225. ὁμογενεῖς---πύργους : οἰαϊηινὶηβ' 
α [ὐπάγεά ογὶρὶη, ἴτοιυ Οδάπιυβ, (Π8 
500 οὗ Αρϑῃοῦ, ἴπθ Κὶπρ οἵ ῬΠῃωαηϊοϊᾶ. 

227. Ῥοίίεγ : “Νοῖ ψ|}} {16 ρυά 
ΠΟΓΘ ρσθοΐουβ μοϊά 116 βου]ρίατοά 
ζοσταϑ {πᾶ Ὀγθδίπ ἴῃ ροἹ ἀ.᾽ ΤῈ σον 
ἶσα ἘΠ]ΤΑΒΙΘΥ ἀββογίβ ἴο 6 ἱπυρτΟρ ΠΥ 
οἰγουτηῆθχοα : 8566 Ἦθςο. Η. 1Χ- 

“εχρυσοτεύκτοις ΑἸάυ ; χρυσεοτεύκ- 
τοις Νῖϑβ. ψβθηοθ Μαβρτι. χρυσεοτύ- 
ποις, ἃ5 Ε]θοῖν, 479.᾽᾽ ογϑοη. 

228. ““8ὅο ΑἸἰήα8: ϑβοῖμβ γενόμαν. 
Βυῖΐ ἃ ἐουντ Ῥέθοη ΔΠΒΥγΟΒ ὙΘΥΥ γν6}} 
ἴο ἃ τοί, ἃ5 γιφοβόλοις, Λαΐου 218. 
225.᾽᾽ Ῥογϑβοη. 

288. “ἰὼ ΑΙα. ὦ {ἰἰὸ Οδρτ. Μ3. 
ἃ5 ἃ ψΙοι5 τϑδαϊηρ, ΝΜ, θὰ Ἀ. Α 
118 αῦον κόμας ἐμᾶς ἴογ ἐμὰς ἃ8 
Ῥταποῖκ ἔγοτῃ {πΠ6 πιθηιθν.᾽ Ῥογβοη. 

λάμπουσα --- σέλας, ἴθ δῃ δεῖίϊνθ 
ΒΘΏΒΘ ; ἃ5 ὑδείον 248. Αρης αἷμα 
δάϊον φλέγει. ὅὃε6 Ηες. δ26. 

24, δικόρυφον σι. ῬΔΥΠΆΒΒ115 νγ͵5 ἃ 
τηοαπῦ νΥΣΓ(Π ἴνσο ρΘαΐ5, ὁη6 βϑϑοτθα ἴο 
ΑΡρο]]ο, π6 οἴδιθὺ ἴο Βαοομαβ. Βδοοῖ.. 
806. ἔτ᾽ αὐτὸν (Διόνυσον) ὄψει κἀπὲ 

Δελφίσιν πέτραις ἸΠηδῶντα σὺν πεύ- 
καισι δικόρυφον πλάκα. ϑορ!!.Ὀ. Απί. 
1126. σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου πέτρας Στέ- 
ροψ ὄπωπε λιγνὺς, ἔν-Θα Κωρυκίαι νύμ- 
φαι Στείχουσι Βακχίδες. Ῥετ5. ΡτΟΪ. ν- 
2. τὴ δϊοϊρὶἐϊ---ῬΆτπδ550. 

ὑπὲρ ἄκρων Β. Δ. ΟΥ̓ {ἶι6 [ιοὶ θ᾽ ]ι 8 
ϑαογεὰ ἐἰο Βαοοδιι5 απὰ ι'δᾳιιογιοα ὧν 
ἐΐθ Βαοροπαπίοδ: Τρ. Τ. 1244. τὰν 
βακχεύουσαν Διονύσῳ Παρνάσιον κυρυ- 
φάν. (Οἵ. ΝΊτρ. ΖΞ η. 11.125. Βαροοβα- 
ἐαπιηιι6 ιρὶ5 Νάχοι : θοτρ. ἱϊ, 487. 
νἰΓΡΊ ΠῚ θ5 δασομαέα ΤΠ: 15 Ταγροίδ. 

296. “1 Ατιβίορμδμθθ 'ἂα (ἢ15 
Ραβϑϑᾶρθ ἰῇ σεν 'ἰπ {Π6 ῬΠΟΏΙΒΒ 
αὐυοίρα ὃν Ρο]ϊὰχ χ, 119. στίλβη θ᾽, 
ἢ κατὰ νύκτα μοι φλογάνας ἠράζεις ἐπὶ 
τῷ λυχνίῳ, ἴον ἠράζεις γγϑ τπυδὶ τρδά 
στάζεις.᾽ Ῥογϑοη. Ν᾿ αἰεῖκ. 7οῖπ8. Διονύ- 
σου νι οἴνα, ννὨΪΟΠ, ἃ5 ΕἸΠπιβὶ, το- 
ΤΑΔΥΚΒ, 15. [πὶ ΒΟΙὴ6 τη ΘΆΒΌΥ6 Βιιρροτίθα 
Ὀγ Ῥαγ, ΒάσοΙ, ὅ8ὅ. ναὶ τὰν βοτρυώδη 
Διονύσου χάριν οἴνας. Οπ {πὸ ροβίϊίοπ 
οὔ τε, Ξ66 Μεά. 760. Καθαμέριον ηνιδῖὲ 
6 τἀΚθη δάνθυθια!ν: ἰθὺ Ὀθίοσθ 
οἱἰάνθης υπάογβίαπα ἐξ. 



ο 

΄ὕ Χ - 
θείοις 7Ζε σποπιίου θεῶν, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

240 
: 3 Δ0.5. Θ 

γιφόβολόν τ ῦρος ἱερὸν, εἰ- 
7 2 ΄ » 

λίσσων ἀθανάτου θεοῦ 
Ἂ 

χόρος γενοίμνον ἄφοβος, 

παρὰ μεσόμφαλο γύωλα Φοί- 
,, βου, Δίρκαν προλιποῦσα. 

γῦν δ᾽ ἐμοὶ πρὸ τειχέων 
θούριος μολὼν ᾿Αρης 

οὐΐ νου δάτον φλέγει 

ΠῚ Ἶ ὃ μἢ φύγοι, πόλει 
δ Ν » "ὕ] 

κοινῶ γὰρ Φιλωὼν οὐ γῆ, 
7 ᾿ 

εἰ τί πείσεται κοινὰ Σ 

ὑπτάπυρ γος ἄδε γῶ, 

Φοινίσσῳ ὁ χώρῷ, φεῦ, Φεῦ" 
κοινὸν αἴρω, κοινὼ τέκεω 

σᾶς περασφόύρου πέφυκεν ᾿Ιοῦς᾿ 255 

ὧν μέτεστί μοι πόνων. 
ἀμφὶ δὲ πτόλιν γέφος ἀντιστροφή. 
ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει, 

σγῆρμνω Φοινίου μάχης, 

242, “( ἀθανάτας. ΟΥ̓ {165 σἀπηοέ ἃ- 
ῬΊΘ8Θ ψγ)ι0 {{|18 ᾿ἱταπιογία! ρσοδάθεβ 185. 
1ῃ (6 τηϑδη {{π|6 1 μᾶνθ τϑρὶδεθὰ ἀθα- 
νάτου θεοῦ ἴτοτῃ {Ἰ6 Οὐδιαρτ. Μ8. ΝΜ. 
δηᾶ ΚΒ. ΡογϑοΉ. 

248. Ο ἐμαὲ ευἰιλνϊηρ ἴῃ ἐπ ἀαΉ 06 
α5 ἐξ οἰιοὶν 966} Ῥμοδιι5 1 τσονὸ γοϊοαβοα 
ϑονι πῖῷ ἐουτοῦ8  νὶδ. ἴπο88. Δ. ϑηρ 
ἔγοσγῃ 1Π6 βῖθρϑ, ἃ8. {π6 ἔο!ον πρ Π1Π 65 
δχρί δίῃ. 

244. μεσόμφαλα γ. ὅ66 Μά. 606. 
“ς (δ β1], ἃ 5118}} τη ἰοννῃ, βιζαδίθ ἃ 
ΠΠ{{|6 ἰο {πΠ6 δαϑί οἵ ἃ εἰγοῦϊαῦ ΠΟΙ]ονν 
1 [86 τηοὰπίδιη, 15 ΒΡ ροβϑὰ ἴο ὁσοα ΡΥ 
ἃ Ῥατί οἵ (Πη6 51:16 οἵ ἀποϊθηΐ 1)610}}1.᾽ 
Απ Πομ᾿Β [Πϑῃργ., τϑ-θάϊθα Ὁγ Ἐ. Η. 
Ῥᾶν Και, 1.86. 

248. φλέγει, ϑομοὶ. διεγείρει, 86- 
{ἰνϑὶν : οἵ. 298. ὅόρ)ν. Α1]. 196. Αταν 
οὐρανίαν φλέγων. ϑοῃ. 8. ὁ. ΤΏ, 

ὅ09. διὰ χερὸς βέλος φλέγων. ΜΔ]. 
ῬΓΟΡΟΒ68 χεῖμα ἴον αἷμα, ἃ58 Ὀ6]ονν 878. 
ἐν κλύδωνι κείμεθ᾽ --Δορός : ΖΒ... 5. 
ο. Τῆ. 118. κῦμα γὰρ περὶ πτόλιν 
Καχλάζει, πνοιαῖς ἔΆρεος ὀρόμενον. 

251. ““ πείσεθ᾽ ΑἸά. ἀπά Μί|55. [η 1Π6 
[Ὁ] ον ἰρ ϑοῖβθ. γαῖα ΑἸά. δπὰ ϑοτὴ6 
Ν55., ὑὰὺ ἴΠ6 τηδ]ου!γ γᾷ οὐ γῆ. 
ον β0Η. 

284. 
ΑἸά5 509 ἱπίθπάθα ὃζ τέκαε.- 
Δα βορηβ δῖ55. τέκνα. ΟΥϑΟΉ. 

2δδ. κερασφόρου : ου {115 σοτηρουπά 
5366. Ῥοιβοῃ θ Ριωῖ, ἢ. δ:εενίξεεχιν. 
ΤᾺ6 ἀεοβοθηΐ 18. {π5 (τὰσ64 : 1ο, Ἐρᾶ- 
Ρθα5, ῖργα, Β6]05, Ασοποῦ, (ἰδάϊηιδ, 
Ῥοϊγάονιβ, [μα ράδουβ, [αἴι8, (ά1ρα5, 
Ἐτθοςο]65 δῃα ῬοΪγηῖς68. 

2590, (κατὰ) σχ. φ. μ. ργ686ηϊη5' 
ἐΐ6 ἀϑρθοέ ὁ α ὑἱοοάμ σοι ἐεδέ : 88 1]. 

(ς πσέκεα ταοβί Νῖ585. ἀπ σῇ ϊο ἢ 
Ἐάα. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

(τὴ τὰ 7ὔ 3 2) 

ἀν Αρῆς τὰν, εἰσεται 200 

ποισὶν Οἰδίπου φέρων 
Ν 

σημονῶν 
3 ͵΄ 
ἰὰριννύων. 

ἼΑργος ὦ Πελασγικὸν, 
ζ Ν Ἁ 3 Ν 

δειμαίνω σῶν σῶν ὡλκῶν, 

κοὶ τὸ θεύθεν᾽ οὐ γὰρ ἄδικον 908 
5 3 “ » 3. "7 ἴ κω 

εἰς ὐγωναὰ σόνδ᾽ ἐνοπλος ορμνοῦ, 
Ἱ ,ἷ 

ὃς ῥετεργχετοι δόμους. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

σὰ μὲν πυλωρῶν κλεῖθρά μ» εἰσεδέξατο 
2 

ὃ, εὐπετείας, τειχέων εἰσω (μμολ εἰν 
Ἱ 

ὁ καὶ δέδοικα, μῆ με δικτύων ἔσω 270 

λαβόντες ὁ οὐ μιεθῶσ᾽ ἀγουίμμουπτον γρόα. 

ὧν οὔνεκ ὀζριο πανταχῆ διοιστέον, 

κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις ἤ. 

ὡπλισμένος δὲ χεῖρα σῷδε φασγάνῳ, 
»ω ἴω) 7 

σὰ σίστ' ἐρμναυτῷ σου θράσους παρεξορναι. ὉΠ 

Χ 
Σ. 1. ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς 
αἰθομένοιο, ἱ. 6. κατὰ δ., αἴξον ἐμ6 {ὦ- 
δἠμϊοη. 

260. “Ἅ οἴσεται ΑἸά. πιοϑὲ 64. δηή 
ΔηΥ Νῖ55.; θα εἴσεται, ψ ΒΙΟἢ δοᾶ- 
᾿ροι ἃπα Βδτπεβ αν ποιϊοθα, 15 πη θη- 
οιιθα ὈΥ {16 ὅ.Πο]., 185 ἴοππα ἴῃ {6 
Οδαῦτ. Μ9., τὰ Κα. Μ., (ῃ6 μιϑηιῦν., 
ἃπα ἴῃ ἘΝ. ἃ58 ἃ νδτ]ο 5 γθα]ηρ᾽: οἴσεται 
Μ. δ5 ἃ νσδτῖουβ τϑδηϊηρ, {. ἃ8 ἂπ δτηθη- 
ἀδῖοη. Ἑτοτη πορευθήσεται [88 Ἰηΐοι- 
ΡΙθίδίίοη οὐ {16 ομο]αδί, δίδ]οΚ. 
Θ]1ο1{5 ἵξεται, νυν Ὠ:οἢ ΔΙ ιισ στ. Πᾶ5. Ἰηἴτο- 
αυσοὰ ἰπίο {πΠ6 τοχί. Βαϊ ἢθ6 βθθιῃβ 
ἴο ἢᾶνθ ἴἄκθῃ εἴσεται ἃ5 ἰῃ 8 ἔυΐ. οὗ 
1η6 νϑὺῦ εἶμι. Ιρ. Α. 97ὅ. τάχ᾽ 
εἴσεται σίδηρος, νχθτθ ΝΜΙΆΓΚ]. χαοίθϑ5 
16 ργθϑϑηΐ ρδββᾶσα. ᾿ογϑοη. ἤῦβοῃ, 
πο. 299. θηλεῖα γὰρ φρήν" εἰ δέ μὴ, 
τάχ᾽ εἴσεται. Ἐΐσομαι ἃ5 {πΠ6 ξαΐ. οἵ 
εἶμι οὐοῦτβ ἴῃ 1]. Ξ. 8. αὐτὰρ ἐγὼν 
ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν : θαϊ 
1μ6 ΔΌΓΟΒ τι58 τ ρΓ68. εἶμι ἴῃ ἃ ἔαί. 

56η86, ἃπα εἴσομαι οπὶν ἃ5 πᾶ [πί. οἵ 
οἶδα : 5606 Μαῖι. στ. στ. ἢ 212. 

208. ““ἄδικος Μ. Ἀ. 6η. Κίπρ.; δρ- 
μᾶται ϑοη8 Νδιῖ535. ; Ὀυΐ δἰπιοϑί ἍΠ: ἃ5 
νν6}} ἃ8 Α]Ἰάιι8, δα παῖς, νγῇϊοῃ Κιηρ 

δη ἢ 1η6 Νῖ5. ζ, οχαῖῖ, νυ ἢ} νυ ἤοτῃ ατο- 
[18 σΟΙΠοΙ65.᾽ ογβοη. τὸ θεόθεν 
ΘΟΠοΙ. τὴν τοῦ θείου συμμαχίαν. 

270. ““Ψα]οἰ. ργεΐθυβ ᾧ καὶ, Βαϊ 1{ 
ΒΕΘΙῺΒ ὈΠΗΘΟΘββατΥ. "ἡ ον βυη. ΟἿ, 168. 

272. ““ ΟἸ ον δα πανταχοῦ. Ρον- 
80. ““Ατϊβίοριν. ΤΏ 65. 672. παν- 
ταχῆ διάῤῥιψον ὄμμα Καὶ τὰ τῇδε καὶ 
τὰ δεῦρο πάντ᾽ ἀνασκόπει καλῶς. ἔδιιτ. 
ΟΥν. 126ῦ. δόχμια νῦν κόρας διάφερ᾽ 
ὀμμάτων Ἐκεῖθεν ἐνθάδ᾽ εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλην 
σκοπιάν. Ψῖτρ. Ζλη, χη. 558. Βὺς ἃϊ- 
αἴ8 πὰς 6165 ΕἸτοστηί}1{,᾽᾽ ΔΨ Ά]ΟΚ. 

275. τὰ πιστὰ -- τοῦ θράσους, ϑοϊιοὶ. 
τὴν πίστιν τοῦ θαῤῥεῖν, ὅ ἐστι τὴν 
ἀσφάλειαν τοῦ θαῤῥεῖν : (88. πϑυΐοῦ 5ἴηρ. 
18. ΠΠΟΤΘ 8588] 1η {Π158 ἰαΐϊοιῃ : 566 Μίεα. 
179. 



94. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ΖΝ ’ὔ ὩΣ “ ’ὔ 7 

ὠῇ, τίς οὗτος : ἢ Κτυπον φοβούμεθα :; 
7, ρ-ω 

ἅπαντα καὶ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, 
Μ“ 3... Ὁ ο δ 9 Ὰ , 

ὅταν δι εγθρᾶς ποὺς ἀμείβηται χθονός. 
7] Ε 

πέποιθα μέντοι μητρὶ, κοῦ πέποιθ᾽ ἄρνω, 
( 3. 91 ΛΘ. Π16. 7ὔ κυ 

7{|ς μ ὁπ εσε δεῦρ ὑπόσπονδον μολειν. 280 
9 3...}9 Ν 9 " Ψ Ν 9 7 

αλλ ἐψψυς αλκη᾿ (ϑωμιίοι γῶρ εἐσγαραις 
7 77 : ΐ ᾿βώμ 7 5 Χχ ξ 

πελὰᾶς πάρεισι, κουκ ἐρήμνῶ δώματα. 
2 

φέρ ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς μμεθω ξίφος, 
Ν 7 δ᾽ } Ἷ 3 “ 7ἷ 

καὶ τασὺ ἐρωρνῶι!ι, τίνες εφεστασιν δόμοις ; 
7 κ΄ 3Λ' 3 3 ᾿, ᾽7ὔ 

ξεναι γυναῖκες, εἰπατ᾽, ἐκ ποίας πάτρας 288 
ἱ νι ἔτ, “ὖω 2 ζιὶ 

Ἑλληνικοῖσι δώμασιν πελάζετε ; 

Φοίνισσα μὲν γῆ πωτρὶς, ἡ θρεψασά με 

᾿Α γήνορος δὲ παῖδες ἐκ παίδων δορὸς 

Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροθίνιον. 
μέλλων δὲ πέμπειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος 290 

Ὡ71. “( καὶ ἴογ γὰρ 15 [πΠ6 σοηῃ]οοίατγο 
οἵ ψ]οκ." ονϑοηβ. Τῆυ8 Ηοτχᾶςθ: 
ΜΙοΙΒ δὲ πρᾶσθιι ρϑυβθαυΐίον" νΙΓΏ ΠΗ. 
“«Καὶ ἴον καίπερ ἰ5 ρΙρΗχοα ἴο ρ1- 
ἘΟΡ]65, ραυ οαϊυ]ν Ὀν {6 ροθίϑ: [], 
Ε. 661. Ἕκτορα, καὶ μεμαῶτα μάχης, 
χρήσεσθαι ὀΐω: ε͵380 ὉΥ Α(ΙΪΟ νυ ΓΘ. 5 
ΒΘΠΘΤΆΠΥ ; θὲ (Π15. 1186 15 ΤΆΓΘ ἴῃ 1[ἢ8 
ἱγαρὶς νὙ]6 15: ἴῃ {Π6 Θχίδηϊ μὰν 8 οὗ 
ΕΠ...) ΡΘΙμᾶρ5. ἰῦ Οσσι8. ΠῸ ν᾽ Π6 16 
οἶβθ οχεθρὺ ἴῃ 18 Ἀδιθβαβ ν. 78. ὡς 
ἄν τις αὐτῶν, καὶ νεὼς θρώσκων ἔπι, 
Νῶτον χαραχθεὶς κλίμακας ῥάνῃ φόνῳ. 
δορῆ. Τγάοι. 1218. μενῶ σ᾽ ἐγὼ Καὶ 
νέρθεν ὧν, ἀραῖος εἰσαεὶ βάρυς. τοι 
{Π 5 ΤΠῚῚΠΒ ΟἿΤ Ῥᾶββαρθ: ΜΝαλη ομηεία, 
φιεαηιυὶδ ξογεϊδιι5, ξαοὶιγι πιοέιιηι, Π105- 
{6 φιιοίίο8 ΡῈ. 8οἰιιην σαρρεηΐ υἱαλη. 
1 ὰσδᾶη νἱϊ!. ὅ. οὗ Ροταρον 1π ΗΪ8 Ειρῃί, 
μαυρέ {{|{π β'αφρονοηι Ποίονγηι τὉοϑηΐ 18 
πο ΟΥηι. Μ α]οῖς. ΟἹ, Ποτ. (ὑδτιη. 1]. 
28. ΑΑἍΙνυἱίογ ἴῃ {16 Ο]885. .}.. τον]. 
214. σΟΠΙΡΕΥΟΒ. ΠΔΚΘΒΡ. Δίας. δεῖ 
11. 80. 2. “Υῃθῃοθ 18 ([ἢδι Κηποοκίηρ ἡ 
--Ἔονν ἰ8᾽Ὁ νυιῦἢ ἢ16, ὙγΠΘῺ ΘΥΘΤῪ ΠΟΙΒ6 

ΔΡΡΆ5 πὶθ Ὁ 
279, (Οἵ, 868. φρονῶν εὖ, κοὺ φρο- 

νῶν ἀφικόμην. τες. 864. ὃ δ᾽ οὐ θέλων 
τε καὶ θέλων. 

288. φέρε---μεθῷ ξίφος, ἰδὲ η16 γεζι!}Ὲ 
1} διυοτα : 566 δῖεα, 1272. ὅορ]). 
ΡΙΗ]. 1452. φέρε νῦν στείχων χώραν 
καλέσω: ιἴι6 ἔνϑι βϑύβοῃ ῥα 8] οὗ {Π6 
50]. 15 ΠΊΟΤΘ 318} π {Π15. ἱπιρθγαίνε 
5686; 85 10]. 589, ἐπίσχετον, μάθω- 
μεν. 

284. τίνες ἐφ., ἴον τίνες ἐστὲ οἱ ἐφ. : 
εἴ, 148. 

ἐς τὰς ἐφεστώσας δόμους ΘΟΔΙΊΡΟΥ; 
νν ΠΟ 15 5Ππον πη τὸ Ὀ6 ἀραποθα ἴτοτα ἃ 
Μ|5. θθοδιιβθ 'Κ, 8. τὰς ἐφεστώσας: 
1. τὰς ἐφεστῶσαι. ὥδοπια Νῖ58, α80 δό- 
μους.᾽ ΡογϑβοΉ. 

288. παῖδες ἐκ π. (ΙΓ 43η. 111. 98. 
ἘΠ παίὲ παΐογμηι, οΌ 4] ΠΔΒΟΘΏΤΟΣ 8Ὁ 
1}115. 

200. μέλλων δὲ π.-π--κλ. γ.7 1.8 ΠΟΙῚ. 
ΔΌΒοίατο ἔν τη8 ρρηῃ., οἵ σι ϊοῃ {1Ππ|6 
Το] ον ηρ 816. Ἰηβίδῃησοβθ  Επμ1, ΗἸΡΡ. 
23, τὰ πολλὰ δὲ Πάλαι προκόψασ᾽, οὐ 
πόνου πολλοῦ με δεῖ. ϑορῇ. Δηί. 260. 
Λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐῤῥόθουν κακοὶ, 
Φύλαξ ἐλέγχων φύλακα : (Βα, Ὁ. 1120. 
μὴ θαύμαζε, ---τ ἐκν᾽ εἰ φανέντ᾽ ἄελπτα, 

-- 
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μαντεῖα σεμνὰ, Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας, 
ἐν σῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν Ἀργεῖοι πόλιν. 
σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυθας 

ὑπτάστοριον πύργωριο Θηβαίας θονός. 
Πο. πατῆρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὁ Λαΐου" 

ἔτικτε ὃ Ιοκάστη με, παῖς Μενοικέως" 

καλεῖ δὲ Πολυνείκην ΥΣ Θηβαῖος λεως. 

Χο. ὦ ξυγγένειω τῶν ̓ Αγήνορος τέκνων, 
ἐρῶν φυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο, 

γονυπετεῖς ἕδρας προσπιτνώ σ΄, 900 

ἄναξ, τὸν οἴκοθεν γόμιον σέβουσα. 
ἔβας, ἔβας, ὦ γρόνῳ γᾶν πατρῴαν. 

μηκύνω λόγων, ἴογΥ τέκνων φανέντων. 
ΖἜ 5ει. (Ἰιο. 6518. τὰ πάντα γάρ τις 
ἐκχέας ἀνθ᾽ αἵματος Ἑνὸς, μάτην ὃ 
μόχθος. ὅ66. Μίδιἢ. Οτγ. ὅτ. 4 562. 
Βιᾶβθβε (Βα. Τ. 60. Τιὰβ ἴπ ΨΊΓΕ. 
τι. σχὶ. δῦ2. Τα]ὰπὶ ἱπηπιᾶπΠ6, Ιη8ΠῚ 
να ]Π9]}ἃ απο ἔοτίΘ νοτθραΐ Βε])]δίοσγ, 
ΒοΙἀσπη πο] δ τόῦοτα οοοσίο ; Ηαϊς 
πδίδπη, ἰἰῦτο οὐ βυίναβδίϊ βυθθγθ οἰδα- 
5881, {π|ρ|1ςαΐ, 

291, (ἐπὶ) μαντ. σ.: Ηδ6ο. 148, ἀλλ᾽ 
ἴθι ναοὺς, ἴθι πρὸς βωμοὺς, νγΘΓΘ 566 
ἀῃ8 ποίβ οἡ 1Π]18 οτηἰββῖοη οὗ {Π|6 ῬΓΘΡ. 
Ὀείοτθ ομα οὗ {πΠ6 ποὰπβ8 ἰο ψ ΒιῸἢ [{ 
ΒθΙοηρβΒ. ὅϑεβθ δἷδϑ8ο Μοόῦκ οἡ τ. 
Ηὶρρ. 114. Ηοταοθ Οὐδγπ). 111. 2ὅ. 
4: πειηογτᾶ ἃυϊ Π108 ΔΡῸΓ ἱπ ΒΡΘΟᾺΒ᾽ 
δὸο Ὑὶγρ. ἄη. νι. 692. Θυᾶδ ἐρῸ [8 
ἴθιταβ δ αυδηίᾶ ΡῬΡΘΓ Θαθοῖᾶ νϑοΐυτῃ 
Αςοῖρῖο ὃ 

992. ἐν τῷδε, 56. καιρῷ : ἃ ἰτοααθηΐ 
6]]1ρ515: Τυς. ΠΗ]. 72. ἐν δὲ τούτῳ, 
τῶν τε Κερκυραίων κ. τ. λ. 

“ἐ πόλει Ευδῖ, 1]. Β. Ρ. 296, 8ὃ6 
Ξε-179, 16. ἴο σβοτα δ᾽ αἰοῖΐς. τϑίοιϑβ, 
βιονσίησ Ὀοίἢ σοπϑίγαοίοπβ ἴο Ὀ6 60Γ- 
τεοί. ΤΠ Οάμῖθτ. Δῖ5. μΒὰ5 πόλις. Βαΐ 
8 ΠΡΟ 18η64 5080]. οα Οἀ. Μ. 181. 
μᾶ5 πόλιν. ῬῬογδοπ. ἴπ Ἐπτ:. Μίαα. 
1182. νε ἢπά ἃ ἀαῖ-: διπλοῦν γὰρ 
αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρατεύετο. Τῃ ΠΙρρ. 
529. Μ|85. νατν Ὀθίνγεθη οὺς ἃπά οἷς. 

294, ἕπτ. π. 80ρ)]". Απί, 119. ἑπτά- 
Εἰοὶρ. ῬΠωΉ. 

πυλον στόμα: Ὀδῖον 1078. ἑπτάπυργα 
κλεῖθρα. 

298. ξυγγένεια ἴον ξυγγενὴς, [ῃ8 805- 
(ταοῦ ἴὸγ 1ῃ6 σφοποῖϑίβ : ἃ5 ὅόρῃ. (ξὰ. 
Τ. 8ὅ. ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα, παὶ Μενοι- 
κέως, ἴοτ κηδεστής. 866 Μαά. 1320. 

900. ““ΒΙΆΠΟΚ Βᾶδ5 ἱπ]υ ἀϊ Ιου 5]Υ δά- 
ορίβα {πεῸ σοπ]δοίυτα οὗ Ψ 819 Κ., γονυ- 
πετεῖ σ᾽ ἕδρᾳ προσπιτνῶ. Ἐὸοτ ἴἴ προσ- 
πιτνεῖν σὲ ἅπα προσπιτνεῖν ἕδραν ἃτ6 
Οοτγθοῖ Ὄχργεββίομβ βεραγᾶίθ! Υ, ὙΒΥ 
ΤΩΔΥ ἴΠΕ6Υ ποΐῖ Ὀ6 80 [ἴῃ Θοπ]αποίίοη : ϑ 
ΟΡ. Ττᾶο!). 49, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
Κατεῖδον ἤδη πανδάκρυτ᾽ ὀδύρματα Τὴν 
Ἡράκλειον ἔξοδον γοωμένην : ψψίιοτο {Π6 
ΠΊΟΤΘ 5808] σοπβίγαοίοη. ψου]α 6 παν- 
δακρύτοις ὀδύρμασι.᾽"᾽ Ῥονδοη. Ὅς 
Δ0ου8. γον. ἕδρας ἀΘρ6ῃ 5 οἢ κατὰ ὑπ- 
αἀδθτγβίοοα ; ἐπ α κυπεοί ἵηρ᾽ ροδέμγε : ΒΟρἢ. 
(Βα. Τ,' 2. τίνας ποθ᾽ ἕδρας τάσδ᾽ ἐμοὲ 
θοάζετε; (Βα. (Ὁ. 1166. τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη 
τήνδ᾽ ὁ προσθακῶν ἕδραν ; 

801. ΟΥ, Οτεβί. 1621. προσκυνῷ σ᾽", 
ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσπίτνων. 

802. ὦ οσουϊβ [μὰ8 ΔΌΒΟΙαςΘΙν ἴπ 
βοῃ. (πο. 929. ἃ5 ΒΙοτηῖ, Πὰ5 εἀϊίοὰ 
[π6 ρϑββϑᾶρθ : ἐπολολύξατ᾽, ὦ, δεσποσύ- 
νων δόμων ᾿Αναφυγάς. Επτ. Ττο. 835. 
βοάσατ᾽ εὖ τὸν “ὑμέναιον, ὦ, μακαρίαις 
ἀοιδαῖ5. 

χρόνῳ, αὐ ἰἸοηρέϊ, αὐξενῦ ἃ ἴοηρ' 
αὐϑδόηοθ, ἰθΉ9Ὸ ροϑβὲ Ἰδηῖρον ες Μιγρο: 
1058. Χρόνῳ δ᾽ ἔβα---Οἰδίπους ὃ τλάμων 
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95.λ ,ὔ , , 
ἐω ποτνιῶ, ψολε πρόδρορνος, 

ἀναπέτασον πύλας" 
ἤς ἰδχ ων ΄ὕ 

δὴν ὦ τεκοῦσα τόνδε 850 

μᾶτερ: : φί μέλλεις ὑπώροφοι μέλαθρα 

περᾶν, θίγειν τ᾽ ὠλέναις σέκνου ; 

1ο. Φοίνισσαν, ὦ νεᾶνιδες, 
Ἃ 37 ΝΖ » » 

βοὰν ἐσω 9.11} κλύουσα τῶνδε, 

γῆρα τρορ ἐρῶν 510 

ἔλκω ποδὸς βάσιν. 

ἰὼ τέκνον, 

χρόνῳ σὸν ὄμυμνα, μυρίαις ἐν ἂμ ἐραις, 
προσεῖδον' ἀμφίβαλλε (μὅ- 

στὸν ὠλένωαισι ῥαιτέρος, 91 

παρηϊδων Ἴ ὑρεγῴνῶ, 

βοστρύχων τε κυοινόγρωτοι χρίτος 
πλόκαμον, σκιάζων δέραν ἐμάν. 

Θηβαίαν τάνδε γῶν. Οἵ, 818, ία]εκ, 
Οὔβοινοβ (Παὶ χρόνῳ ἴῃ {Π15 56 1868 15 οὗ 
νΕΥΥ ἰτοααθηΐ ΟΟΟΌΓΤΕΠοΘ. ἴῃ ΒΟρΠ.: 
διὰ χρόνου ΘΙΒανΠΕΤΘ οοουγβ: Ιρἢ. Α. 
030. 

303. “ἰὼ υνῖσα ΑἸὰ, ἀπά πρόδομος, 
ῬοΐΒ οΟΠίταγυ ἴἰο Νῖβ8. ἴῃ ϑϑηθσαὶ.᾽ἢ 
ΡΟΥ ΒΟΉ. 

810. γήρᾳ τρ.---βάσιν : Νίγτ;. ἄλπη. 
, 609. Αὐμᾶ αἷμ βθηῖοῦ αἀθϑβαοῖα ἐγέ- 
γιεηεϊϑις φὐοὸ Οἰνουτη δὲ πϑααΙἀααδιῃ 
μιερηιεγῖϑδ. 

810. 311. “Τῇ. ΑἸ΄ιι5. γηραιῷ 
τρομερὰν ἕλκω ποδὶ Οτοί. (, 1.. γηραιῷ 
ποδὶ τρομερὰν ἕλκῳω ποδὺς την δῖ 55. 
Ἔοι ποδὸς ἴῃ 1Π68 ἰαἰΐοΥ τϑδάϊηρ Ν ]ςῈΚ. 
Ῥυθίβιβ πάρος : ὑαΐϊ Μυβρτ. ΟΥΤΕΟΙΙΥ 
ϑιισροϑίβ, τπαΐ πάρος ρΡεΐ ΔΌΒΟΙ ατΕῚν 15 

ἘΣ ΕΣ ΝΣ 2155 186 56 η86.᾽ οΥΒ80Ί. 

818. ““ μυρίαις τ᾽ ΑἸᾷ. Οτοι8 ἢτδί 

ὀχοϊαεᾶ ἔα οσορα!αίϊνο, 10} ΠΟΤᾺ 
ποῖ ἃ ἴον Νῖ55. σοϊηοὶάθ,᾽ ἡ ΟΊ 80η. 

514, ““ἀμφίβαλλε ΑἸΙἸ4. ἃηὰ 5οΙὴ8 

Ν155. οἴμϑθιβ ἀμφίβαλε. Αραΐη ματέρος 

ἴῃ βϑυϑῖαὶ Νῖ55.: ματρὸς ΑἸ4.᾽ οΥ̓80Ὴ. 

4815. Γμ6 πιοϑῦ ορνίουβ οοηῃϑίσαοί!οη 

18, Θηιῦτα ο ἰΐθ δοβϑοηι ὁ" ψομ}" πο ἴδ᾽ 
αὐὐέ δι ψΨΟΔ" αὐηι8 ; ὙΨΆΪΟΪ 15 8150 15 60ῃ- 
Του ΠΥ νι (ἢ) [Π68 ταῦθ οὗ Ἱ ποιῃ. Μαρ., 
ἢϑος. 141. ἰπαῦ μαζὸς ΔρΡὈ]168 ἴο ἃ τηᾶπ, 
μαστὸς ἴο ἃ ΨοΙηδη : αΐ ἃ5 ἴὖ 5. Θν]- 
ἀφπί ἔτοπι ν. 992. πᾶ [Π6 ἃςοα8. κυα- 

ψόχρωτα πλόκαμον οπηοί ὈΘ]οηρ ἴῸ 
Φοοαοία, 0 18. ΠΘΟΘΒΘΆΙΎῪ ἴο ᾿ᾶγθ τὸ- 
οουδθα 0 ἃπ ϑηδίΐαρθ, μα ἴοὸ σϑίθι 
μαστὸν ἴο ῬοΙγπῖσ65: βγ Οὐ ΦΟῈΤ 
δοβοηι τοὶ ἢ, ἐἰ!6 αΥὴ18 οὕ ψοῖμ" ἠιοί ἐϊεγ" : 
Ἶ.. 6.0. ἐοὲ ψοῖ" πιοί θοῦ 5 αὐε8 ΦΉ  οἰα 
μοῖλ" δοβοηῖ, ἃ8 ἴῃ6 ΟΠογαβ, ν. 807, 
ἰμσιῖ685. Τοσαβίδ ἔοτο}}) ἐο οὐηῦγασθ ΠΟῪ 
80Ὴ ἰοΐτῃ μεΥ αὐηι8. Οἵ. 820. ΟἸΠοΙ- 
γνΐβ6 ὄρεγμα Τηδῦ Ὀ6 ρονοιπθα θγ κατὰ 
πιηἀοτθίοοά δἃηα (Ό]]ονν σκιάζων : ἴῃ 
γ᾽ ΒΟ ολ86 6 τηδῷ Οομδβίταβ ἴῃ 5: 
φη οία ἐπ6 ὑοβοθι 0 ψοιῖιν ηιοίιον τοὶ ἐμ 
μοι" αὐ 18, οπυοίορίηρ' τὴ προῖς ΟΝ 
ψοι ργο)οοΐοα οἰοοῖρβ, απ ἐδ ἀανῖς 
γιηρίοίβ ῳῇ νον" οἰμιϑέοτληρ' μαῖν: οἱ. 
800. 

816. παρηΐδων ὄρ. ἴοτ παρηΐδας ὃρεχ- 
θείσας, ἃ5 πλ. βοστρύχων χαίτας ἴοτ 
πλ. βοστρυχώδεος χ.: οἵ, 1507, 
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ἘΝ ΟἹ ἂὰ Ψ Ἀ 

ίω, ἰω μόλις Φῶνεις 
3) 5. ΝΖ Χ 9 Λ ὡς 

αελστῶ καοοκητῶ ῥμᾶτρος ὠλενῶίς, 929 
᾽ὔ “ -“- ) 

φ' ῴω σὲ: πὼς ἀπαντῶ 
Χ Ν ἊΝ ἴη 

καὶ γερσι καὶ λογοίσι 
7 ΟΝ Ν 

πολυέλικτον ἀδονὼν 
3 »“ Ν Ἁ “᾿ 

ἐκείσε κοΐ τὸ δεῦρο 

περιχορεύουσα, τέρψιν θῶ 
»“ 7] 

Τ᾽ ΟὙα λα ω γαωρμνονᾶν ; 
“ 

ἰὼ τέκ ὅος, 
3] ολες Ἁ 

ἐρῆμον πατρῷον ελίσπες δόμον, 
εξ Ν 3 ὩΣ ΔῊ ἐς 7) 7 

φυγὰς ἀποσταλείς ομναίρνου λώβᾳ. 

ἢ ποθεινὸς φίλοις, 9590 

ἢ ποθεινὸς Θήβαις. 

ὅθεν ε ἐρνᾶν σφε λευκόχροο κείρορυαι, 

δωκρυόεσσαν ἱ ἱεῖσοω πενθήρη κόμαν, 

910. ““ μόγις Κα. Ἀ. εὐὐλοῖ, ἐδ ἩΊΟΥΘ 
Αἰὶς. αι ἴῃ {Π6586 ραυίισα δΓβ {Π6Υ6 
18 ποὺ σδυίδιπίν. ἡ ΟΥϑΟΉ. 

820. ἄελπτα ἴον ἀέλπτως, 8ἃ5 ἄνομα 
ἴοι ἀνόμως, 891. 

822. “« λόγοισι ΑἸά. ϑοθο]. πηθηιῦτ. 
(δηϊ. 7. Μ. Ἡ. δηά, 1 Ρεέ]ϊονθ, οἴθϑυβ, 
Ἔχτοια {86 οἴμοσ Νῖ55. τοίηβ, ΒΊΘΊ56, 
Κτηρ, Βυτίοη, ἰιᾶνθ ρίνθῃ ἈοΣ ἴτοῖ 
ἴδυ5 Ο. Κα. 1 Πᾶν ἴΐ, δηὰ 1}. 85. ἃ νᾶ- 
Υοὰ5. τϑδάϊηρ, ΔΙαβρτ. ἸΏ ΒΘΠΙΟΙΒΙΥῪ 
Θοπ]θοΐα 68 κόραισι, οἰηρ Τμποτοί, ἱν. 

1072. ψ οι α]οΚ. ᾿δὰ Ῥγθυϊουϑ! Υ 
αυοίρα : “Νρο οοπδίαΐϊ, αὐ1ἃ Ῥυιπιαιη 
δου 5 πδηὶ θαβα 6. ἐτυδηίατ. Βαϊ ἃ 
Ἰππῖ6. 1655 δης μι αβίαβηη ὈΘΟΟΤΊῈΒ ἃ τλὺ- 
ἐποῦ; δηὰ 1 αν ῃο ἀουδί {πὶ {116 
ϑεοομα τϑδάϊηρ νν88 ἱτδηβίθσγθα ΒΙΓΠΘΥ 
ἴγοιη) Ηθο. 825. ογβϑοῃ. οι οἱ θέ, 
οἶναβ {868 Το" ονίης ἃ5. 1Π6 ΟΣΩΘΓ οἵ 
φοπδιταοιίοη : πῶς περιχορεύουσά (σε) 
ἅπαντα ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, λάβω καὶ 
χερσὶ καὶ λόγοισι πολυέλικτον ἁδονὰν, 
τέρψιν παλαιᾶν χαρμονᾶν ; ΤΊν5 ᾿τονν- 
Θνϑὺ Ὀθίὴρ σΟὨΊΓΔΙΥ ἴο ῬΟΥΒΟΠ᾽ 8 ΡΆΠΟ- 
ταδίζομ, νγ8 πᾶν ΘΟΏΒΙΑΘΓ πολυέλικτον 
ἀδ. 88 ἀθ ροπάθηϊΐϊ οἡ κατὰ ὑπάεγβίοοα : 
ἐαποῖηρ τομαὶ φουὶ ἴηι αἰΐ αἰγεοίϊοη 5, 

ἰοῦ απαὰὶ ἐΐογο, εἰ α γ͵δαιϑι}6. τὰς 
γ»ἱοιιδίῳ ὁαργοϑϑο ὑοέϊι ὃν Ἐεείος 68 απῷ 
ὑψ τσογά8. 

920. ““ παλαιᾶς χαρμονᾶς ΑΙΔ. πα- 
λαιᾶν χαρμονᾶν, ΟΓ παλαιὰν χαρμονὰν 
τηοϑβὶ 155. υγϑβοη. 

8532. “ῬΓΌΠΟΚ οἱ 85 τε. ΤῊ ρΡ88- 
8888 566 1)8 ΘΟΓΙΡΙΡΙ. δ ,Ῥούβ0Ή. βοβο ο- 
ΓΝ βυρροϑίβ {Πᾶϊ ἐμάν τε λ. κείρομαι 
ΘΟΥΥΘΒΡΟΠα5 ἴο ὃ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς, 
ν. 8971. νῇθτθ ἢθ. ῥτόροβββ ὅ τ᾽ ἐν δ. 
Λευκόχροα ὈὨεϊΠηρ' 8η Δι ]θεῖίνο, 1 τνοι!α 
Ὀε Ὀθιίευ ἴο τοῖῆονα {πὸ σοιημᾶ αἰταυ 
κείρομαι, ἃπὰ σοππθοί 10 1 κόμαν, 
τηδ κῃ ρ {μαὐ ἃσου5. ἴο ἀθρ6}ῃ4 οι ἱεῖσα, 
ΝΣ ἰδ ἀνθ [0Υ 186 οοπροιπα ὄφι- 
εἴσα οἵ ἀνιεῖσα, ἀτιὰ ἰακίηρ κείρομαι ἴὰ 
ἃ τοῆθοῦνο Β6Ώ88 ; 88 Ἐλγ. ΕἸ]Θοίγ, ὅ48. 
ἀλλ᾽ ἤ τις αὐτοῦ πβιον ἐποικτείρας ξέ- 

νος ᾿Ἑκείρατ᾽, α5 διοῦπ ἐϊγηδοι. Δ 
τϑἀ πα πον οὗἨ Θρ᾿ 65 185 ποῖ ἀπαβαα] 
1η {Π8 ΠΠοΟγΏΒ868: 566 Μρᾶ, 208. 8534. 
ΤῊΘ 11πῈ τᾶν ρΕ ΠΔΡ8 δάπαῦ οἵ βιηθη- 
ἀδίϊοι (Πυ8 : ὅθεν ἐμόν τε κείρομαι λου- 
κὸν κάρα: οἴ. 888. 

99, πενθήρη κόμαν : ἰθατίηρ,, οὐΐ- 
τίη ρ Οὔ, οὐ Βῃανίπρ (6 Βαΐτ, πτειθ ἐχ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠΒ Οὗ βοῖτονν οὐ 1ῃ8 ἀδβιὶῃ οἵ 



“ὃ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

7 γέ ἴω ’ὔ 

ἀἄπεπλος Φαρεων λευκῶν, τέκνον, 
δυσόρφναιο, δ᾽ ἀμφὶ τρύχή 

τάδε σκότι᾽ ἀμείβομναι. 
ὃ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὁ ὀμμιατοστερῆς, 

ἀπήνας ὁμιοπτέρου, 
τᾶς ἀποζυγείσας δόριων, 

σόθον ἀμφιδάκρυτον ὦ ἀεὶ κατέχων 9510 

ἀνῆξε μὲν ξίφους 

ἐπ᾿ αὐτόχειρᾶ ῳ: σφαγῶν, 
ς 

ὑπὲρ τέρεμινά, σ᾽ ἀγχόνας, 

στενάζων ἀ ἀρὰς τέκνοις" 

σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἰωγμῥνάτων 946 
4 

αἰὲν σκοτίᾳ Κρυττετοα!. 

ἕπϑη ἀθ δηα οἰ  οσσδϑίοηϑ : τ, ΑἸΟ. 
100. χαίτα τ᾽ οὔτις ἐπὶ προθύροις Το- 
μαῖος, ἃ δὴ νεκύων Πένθει πίτνει. ϑΡΡΙ. 
972. παιδὸς ἐν οἴκοις Κεῖται μνάματα 
πένθιμοι Κουραὶ καὶ στέφανοι κόμας. 
Οἱ, 388. 

884. ἄπεπλος φ. λ. ἴον ἄνευ φ. λ. 
Ἅεα, 671. εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. Τὸ 
1ῃ6 ἱπϑίδησεβ [ἴθγθ οῖνοπ δή ἃ ϑορῇ.- 
(ΕΑ. 6. 786. κακῶν ἄνατος : Ἐ]. 1002. 
ἄλυπος ἄτης“. 

886. ἀμείβομαι, 1 αδϑιηι6 π βἰφαά, 
ὁποδΐαηρε {ἰιοηὶ δον: οἵ, Επιγ. ΗΕ]. 1094. 
βοστρύχους τεμῶ, Πέπλων τε λευκῶν 
μέλανας ἀνταλλάξομαι : το. 496. τρυ- 
χηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρόα Πέ- 
πλων λακίσματ᾽. 

83,838. ἀπ. ὅὄμ., ἃ 51Πρ0]ΔΓ πιοίδρῇῃοῦ 
ξογ α ρμαῖΐν' οΓ᾽ ὑνοίπονβ: ὅο οὶ. ζεύγους 
συγγενικοῦ' ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὁμοειδῶν 
ὀρνέων, ἃ, ἀπὸ τοῦ τοῖς αὐτοῖς πτεροῖς 
χρῆσθαι, γνωρίζουσι τὴν ἑαυτῶν συγγέ- 
γνειαν καὶ τὸ ὁμοειδές. ΒΥ ἃ 5ἰτη11 8} τη6- 
ἵδρῃμοῦ ζεῦγος δῃά ξυνωρὶς ἅγ6 ΔρΡΙ1]6α 
ἴο ρϑίβοηβ “Ζ βεοἢῆ. Αρ. 48, ὀχυρὸν 
ξεῦγος ᾿Ατρειδᾶν : οῃ ξυνωρὶς 566 Μ66. 
1142. ἀπὰ δϑῖον 110]. 1684. Παρήο- 
ρος, παράσειρος, σειραφόρος ἃτΕ 5ϊπη]- 
Ἰαυ]ν {ταμϑίοσιθα ἔγοτα {Π6 Ὁ ὈΥΙΏΔΓΥ͂ 
Β6η56, νυ λο}} το αΐθϑ ἴο δηϊπηδ]5 : ἴῃ 1]- 
Ἰαδίταιϊηρ (π6 Ἰατίον ννοτὰ, Β]οπιῖ, οη 
Ξβο. Αρ. 815. οἱίθβ Θβακβρεᾶσα Μ. 

ΥΥ. οὗ ὙνΊπάβου, 11. 2. “γοὺ ἃπα ψγΟῸΣ 
σοαοϊι- οἰίοιυ Ν τα. ἼΠθ ψοτὰ ψοῖϊρο- 
“οίϊοιυ 8 οὈνίοιιβὶ Υ ἃ 51: π|}18 7 ΟΥΙΡῚΠ. 
Τταηβ]αΐθ [ἰςθγα ν {πὰ5: αἰθαι8 γῈ- 
ἐαϊπΐηρ᾽ α ἐραγιΐ γορτοί [ον ἐδ τυοἰ- 
γπαξοἰιοα ραῖν τοἰιεῖ, 8 πὐπη οἰσο Κγ οι 
ἐπ οιι86 : 1. 6. Ὀϊ (ΘΙ ἀδρίοσῖπρ [μ 8 
αἰββθηβίοη ὈΥ νν τοῦ {Π6 Ὀτοΐῃε 5. ΓΒ 
Ἑθραγδίβα : ὁμόπτερος ᾿'ὰ5Β ἴΠ6 58 πι6 
Β6η886 ἴη τ. ΕἸ, 580. πολλοῖς δ᾽ ἂμ 
εὕροις βοστρύχους ὁμοπτέρους Καὶ μὴ 
γεγῶσιν αἵματος ταὐτοῦ. 

848. τέρεμνα : ΔποίΠ6 Γ᾽ ΟΥ ΠΟΡΤΔΡΉΥ 
13 τέραμνα, ΠΟ ἢ) {0Π65 {Ππ5 ἀθάυοθδ: 
“ πέραμνον ἴον κέραμνον ἴτοτη κέραμυς, 
4 ἰἰΐο ; ἃ5 κεῖνος ὈΘΟΟΙη68 τῆνος, κῆλον 
ἐοίμηι, κοίρανος τύραννος. ᾿Αγχόνας 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 1|186 Ἰ)ουῖς ρ6ῃ. ΟΥ̓Π6 δἃδοα8.9 
ἴπ οηὴ8 (886 ἀδθροπαβπῦ οἡ σφαγὰν, ἴῃ 
116 Οἴου οἡ ἐπί: [86 ΤὈΓΠΊΘΙῚ 566 ΠῚΒ 
ΡΓΘίδγ ]8 : δι εῖαθ ὑψ ἨιθαΉ8 οὗ α διϑον ἃ 
ΟΥ᾽ α 10}Ρ6 ἤηι {1 γτορῇ, 

845. “ΤΠὰ5 ΑἸάυ5. Μί88. να: ἀλα- 
λαῖσι, ἀλαλαγαῖσι, ἀλλαγαῖσι. Ἐυδῖδ- 
{818 οἡ 1]. Δ. Ρ. 494, 1ὔὄ-τε:877, 1. 
ἀλαλαῖς. Αἰὲν, τὺ]! ΑἸάυ8. ομμἰῖβ, 15 
Ἰηβοσίθα ὈῪ τϑηυ Μί858. θϑίοτγθ αἰαγμά- 
των.᾽" ογδοη. ὅ6Π0]. ἀλαλαὶ κυρίως 
αἱ τῶν θυσιῶν εὐχαί. Τί δοτηείη68 46- 
ποΐθ5 ἃ )ουζμϊ δοαπά : ἴθυν,. ΗΕ]. 1348. 
λύπαν ἀλλάξαιτ᾽ ἀλαλᾷ. ᾿Αναλαλάζω ἰ5 
ἔουπα Ὀ6]ον 1410. 
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Ἀ ᾽ δὰ ’ : Ἁ ᾽ὔ Ν ’, 

σε δ᾽, ω τέκνον, κα! γαῤυοισι δὴ κλύω 
ἣΝ 

ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὼν 
7) “ 

ξένοισιν ἐν δόμοις ἔγειν, 

ξένον τε κῆδος ἀρμιφέπειν' 580 

ἄλαστω μωτρὶ τᾷδε ΔΛα- 
ἴῳ τε τῷ παλαιγενεῖ, 

γᾶἄμνων ἐπακτὸν ἄταν. 
ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοί πυρὸς ἀνήψω φῶς 

νόρυεριον ἐν γάμοις, [Ὁ οι σι 

ὡς πρέπει ματρὶ ῥυοικοιρίφι" 

ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐκηδεύθη 

847. ““Κίηρ μα8 δάδεθὰ τὲ θεΐοτβ 
καὶ ἔτοιηὴ 116 Μ5. Κα, Ῥίδγβοῃ. τηποἢ 
ἨογΘ Ἱπα]ϊοΐοιβὶ ν τθα8. καινοῖς, νν ΠΙ ἢ 
Ψαΐοκ. βαρροτίβ ἴτουν ΘΌρΡῃοοΪθ5. πὰ 
Βιδίαθ; Ὀαΐ πϑι Π|6Γ 15 (ἢ 6 ρδτίῖς]8 καὶ 
ἘΠΙΘΔΠἾΠΡ, ΠΟΥ ἰ5. {15 Κἰπά οἵ νευβα 
Π 1518] 10 {Π6 ἱταρῖο νυ ο 5.᾽ ΟΥΒΟΉ. 
ὅθ νυ. 1038, δπὰ ἤϊείπιοαὶ ϑυβίθιηβ, 
δος. Ρ. 1'ν]. Δὴ τηᾶγ 8 Θχρτγοββθὰ ὃν 
ἐΐοη. 

501. ““ τάδὲ σοϊηπιοπὶν, ἃπά ἴῃ 853. 
ἐπακτάν. ΒΥ οΠαπρίπρ 1Π6 ἰαιοτ ᾿πὲ0 
ἐπακτὸν, ἃπὰ αὐορίίηρ τᾷδε ἔτοτῃ Κ. Β.. 
Ε πᾶσ πδᾶβ ἰἢγθθ αἰ θῖθυ ἸΔιη Ὀ168. 
Ν αἱοἷς, οδ]θοῖβ ἴο Λαΐῳ, ἔογ ὑνγο τϑᾶ- 
ΒΟΠΒ: 1. ὈΘοΔα586. 6 15 ΟΔ]]θα πᾶλαι- 
γενὴς, 2. Ὀεσᾶιβα Τιῖυβ πο] ά Ῥοϊγηῖ- 
065 ἃῃα {πΠ6 ψ]οΐθ ΤἈΠΉ]Υ ἴῃ ἀδἰθβία- 
ἴ10η. δΒυΐ παλαϊγενὴς ΠΠΘ Δ ΠΟ ΤΏ018 
τῆδη παλαιὸς, ἃ5 ϑίτο ρβϑδάθβ θνθὴ  ὮΘΠ 
αἰϊνα 15 οαἰϊδα παλαιογενὴς Ὁ Ατίὶβ- 
ἴορ!. Νυδ. 8ὅ7. Αραΐῃ, 1 566 πὸ τϑᾶ- 
56η νυ ἣν [8115 519] ποὶ ὈΨ [8158 {{π|6 
παν Ὀθαοτη8 τθοοποι! θα ἴο ἢ15 ΤἈΤΩΠΥ : 
οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλες Οὐδὲ θανὼν λήσεσθαι 
ἐμοὶ χόλου ; Ῥνει (Βαϊρα5, ἡ μὸ μαά 
᾿τηριθοαίθα ἐπ εἰγαϑῦ σΌΥΒ6 5. ὉΠ ὮΪΒ 
805, θὅ. 844. 484. 777. 890. 1068. αἱ 
ἰδηρῖι ϑχοϊαίμιβ, 1716. ὦ φίλα πεσή- 
ματ᾽ ἄθλι᾽ ἀθλίου πατρός. Βτάποκ δηα 
Βθοῖκ πᾶνο βυδετυϊ64 Κάδμῳ. Αραϊπ 
σῷ ΑΙά. τῷ ΝΜί88. ἃ5 Οτοία5. γάμον 
ἐπακτὸν ΕἸυΥ. δοοροτάϊησ ἰὼ Βιυτχίοη.᾽᾽ 
Ῥυγϑσπ. Τάμων ἐπακτὸν ἄταν 15 ἴο δ6 

(Δ θη τη Ἀρροβιίίοη νἰτῆ ξένον κῆδος. 
16 ἵννο 1 θυ  ΘΠΙΠρ' Π1Π65 Ὀ61Πσ ΡΆΤΘΗ- 
{πΠ6 108]. αι. ΑἸς. 361. τὴν φίλην ἐν 
ἀγκάλαις Δόξω γυναῖκα, καίπερ οὐκ 
ἔχων, ἔχειν: Ψυχρὰν μὲν, οἶμαι, τέρψιν. 
566 αἰβὸ Μίοηκ οἡ ν. 7. 

ματρὶ τᾷδε, 1. 6. ἐμοὶ, ΒρΟΚΘῃ δεικτε- 
κῶς, ἃ5 ἀνδρὶ τῷδε, δῖ64. 1884. ΤΕ 
Ἡοτᾶςθ ϑοτιη. 1, 9, 4δ, ΠΆΡοτοβ Μίαρ- 
Π.ΠῚ ΔΑΊ] τοτοτα, ροβϑθί 611 ἔθυσε 560. Π- 
ἀδα85, Πππὸ μοιηϊηοηι ν 6 1165. 51 τα το, 
1. 6. 216. 

854. “ οὔτι 5ι1Χχ δῖ55. αὖ ἰϑαϑί ; υῃϊο ἢ 
15. ῬΡθυ θᾶ ρ5 1πΠ6 τυ τϑδαϊηρ, ἡ Ῥο) 80. 
0Β0]. ἔθος ἣν τὴν νὐμφὴν ὑπὸ τῆς μη- 
τρὸς τοῦ γαμοῦντος μετὰ λαμπάδος εἰσ- 
ἄγεσθαι. Οἡ [18 ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ͂ 1508] δῖ 
τ δΙτΪᾶρ 685, 586 Δῖ6α. 1028, Ττᾶν6}5 οἵ 
ΑΠδΟ}Ν, ν]. θὅ. 

ὃδδ. “γόνιμον, ῬΙαυΐ, ἄθ Ἐχ1]. 
606. Ε, δ α]οῖκ, οἰἴθϑ Ιρῃ. Α. 738. ἐγὼ 
παρέξω φῶς, ὃ νυμφίοις πρέπει, Οὐχ ὃ 
νόμος οὗτος.᾽᾽ Ῥουγϑοῆ. 

957. Ταιθυα} }ν: ζϑηιθηῖι5 τθα8 αἢ- 
αποοιὰὶ τοϊἐ οι ἐξ πιιρίϊαὶϊ τἱέθ 9 ἀγατῦ- 
Ἴηφ' τραΐον: 1. 6. ἨῸ υγαῖθυ ννὰβ ἀσγδννῃ 
ἔγοτι {16 Τνοὺ Βα Θητι8 ΟΝ {{)|6 ΘΟ Δ 5108. 
Οὗ γΟΙΓ ΤΔΥΤΙᾶΡΘ, ΟΣ σΟΌΠΕΥ ἰοοκ 
πο 1πἰθγθϑί 1ἢῃ ΤΟΌΥ ΠΟῪ Δ] ΠᾺΠ06. 568}0]. 
οὗ μετεῖχε τῶν σῶν ὑμεναίων, οὔτε τῇ 
σῇ πρὸς τὸν "Αδραστον ἐπιγαμβρίᾳ σνν- 
ἤσθη, οὐ γὰρ ἐδέξω τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λου- 
τρά. Ῥοίϊον : 4 15 ὉΠΟΟΏΒΟΙΪΟῈΒ βίγθδτα 
Ἰϑίθηι5 το δ α. απ μ18 ἀθ ποίου νᾶ 
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λουτροφόρου γλιδᾶς' 

ἀνὰ δὲ Θηβαίαν πόλιν 
ἐσιγάθη σῶς εἰσοδὸς γύμφας. 860 

ὄλοιτο τἄδ, εἶτε σίδαρος, 
ψ, 
εἶπ 

97 

Ἐρίξ, εἶτε πατὴρ ὃ σὸς αἴτιος, 
"7 

Χ12 χὸ δαιμόνιον κατεκωμασε 

δώμασιν Οἰδιπόδα" 

πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε σωνὸ ἄγ: 

δεινὸν γυναιξὶν αἱ δὲ ὠδιον γοναὶ, Χο. 
8685 

’ 

καὶ φιλότεκνόν πως σὰν γυναικεῖον γένος. 

11ο. μῆτερ, φρονῶν εὖ, κοὺ φρονῶν ἀφικόμην 
ἐχθροὺς ε ες ἀνδρας ἀλλ ἀναγκαίως ἔχει 

πατρίδος ἐρᾷν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 870 

λόγοισι χαίρει, σὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 

οὕτω δὲ τάρβους εἰς φόβον τ᾽ ἀφικόμην, 

ἘΠ͵᾿Θὰ πο {πΠ6 Ὁτ18 4] θδι}. Ζ βοῇ. 
Ῥτοιη. ὅ70. Τὸ διαμφίδιον Δέ μοι μέλος 
προσέπτα, Τόδ᾽, ἐκεῖνό θ᾽, ὅτ᾽ ἀμ---Φὶ 
λουτρὰ καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν ᾿Ιότατι 
γάμων. Οη [δ8 Ἰάΐοια ἀνυμέναια λουτρ. 
χλ. ἴογ ἄνευ Δ. χλ. 566 ἅθονβ 384. 
Οἱ, Ηεςο. 416. 

861. ““ὄλοιθ᾽ ὃ τάδε ΨΆ]οΚ. δράσας 
[ον μησάμενος, οἵ. 811. οὐ βοιῃοίηρ 
ΒΠΉΔΔΥ ὈοΙηρ υπάἀογοίοοά ; δῃηᾶ {Πὰ8 
ῬτΌπΟΚ Πὰ5 Θαϊίθα.᾿ ονϑοπ. ϑοβοὶ. 
ἀπόλοιτο τάδε τὰ κακὰ, καὶ μεταβληθείη 
εἰς ἀγαθά. 

808. κατεκώμασε, ας τουεἰϊο : Ηο- 
Βγο ἢ, κωμάζει" ὑβρίζει μετὰ μέθης. 

86. Α ἀϊπηοίθυ ἀοομγηΐδᾶσ. 
906. δεινὸν, ὑἱπαϊηο, ἃ δἰ γΟΉΡ ἐδ 

ΡΟ ἐδ αἰοοἰϊοηδ: ἔλατ, Τρ}. Α. 917. 
Δεινὸν τὸ τίκτειν" καὶ φέρει φίλτρον 
μέγα, Πᾶσίν τε κοινὸν, ὥσθ᾽ ὑπερκάμ- 
νειν τέκνων. Απάγ. 977. τὸ ξυγγενὲς 
γὰρ δεινόν. Ζ55.}). 5. ο. ΤῊ. 1088. δει- 
νὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον : δεινὸς 15 ρ6- 
ἈΘΓΆΠΥ ἀδαυσοα ἔτοπι δείδω, ἐσ αν, 
Ὅαΐ 10 τᾶν ΘαΌΔ]}]Υ ΘΟΙῚ6 ἴτοπι δέω, ἐο 
δῖηα, δεενὸς, δεινόξ. 

867. ΤΙῖΐβ ἀ86 οὗ (86 δποιϊῖο πὼς 

ΔΏΒΥΘΙΒ ἴ0 (ῃ8 Τιαη ηδϑοῖο φιοηιοίίο, 
ποϑοῖο ηῖιο ραοίο. 

808. φρ. εὖ, κοὺ φρ. Ῥοίίοτ : “ΉΠ 
σοπἤάρηοθ, {Ππουρ ἢ ταϊχθα 1} 5οπη8 
αἰδίσαβι :᾿ οἵ, 279. 

871. λόγοισι χαίρει, αηιμι5868. ᾿ιἸτηϑ6 1 [ 
«οἱ. ὐογά8. ““ἽΠοορηΐϊβ 87. Μή μ᾽ 
ἔπεσιν μὲν στέργε, νόον δ᾽ ἔχε καὶ φρέ- 
νας ἄλλῃ. Ἐπτι Απάτ, 451. οὐ λέγοντες 
ἄλλα μὲν Γλώσσῃ, φρονοῦντες δ᾽ ἄλλ᾽, 
ἐφευρίσκεσθ᾽ ἀεί; ΤΙ Τοττα]ὰ λόγοισι 
χαίρειν Ἰδυτῖρ. πᾶ 5 6 βθυν 6 ΓΘ Ἔχργθββεα 
ὈΥ γλώσσῃ χαρίζεσθαι, Οτεβί. 1528. 
δειλίᾳ, γλώσσῃ χαρίζει, τἄνδυν οὐχ 
οὕτω φρονῶν." ΜΔ Ιοϊκ. ὉοΙηρᾶΓΘ ν. 
1489. Ῥοῖον : τὸν νοῦν πρὸς αὑτὸν οὐκ 
ἔχων, ἐκεῖσε δέ. 

872. “τάρβος τοί. Κ. [οἷ 291.7 οὕ- 
τῶ τάρβους ἴοτ εἰς τοῦτο τάρβους ΒΘΘΙῚ8 
ἴο 1η6 Δἢ ΘΧ(ΓΔΟΓΔΙΠΆΤΥ ΘΧρυθβϑίοη. [πὶ 
Ηδετδο]. 214. γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσ- 
δε, Δημοφῶν, ἥξεις 15 ἴογ προσήκεις. ἷ 
Β!ιου!α ῥτϑῖοσ οὕτω δ᾽ ἐτάρβουν.᾽᾽ Ῥοτ- 
801. “1 σοη 5] 6 ΠΟ ΟΠ Ρ6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ΕἸεείτ. 740. πῶς ἀγῶνος ἥκομεν βῃ 
ΝΟΒΘΐοτ. ΞΟΠ]. τάρβος μὲν, ἣ ἐν ψυχῇ 

δειλία, ἥτις τὴν καρδίαν πατάξασα, καὶ 
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μῆ σις δόλος τ: πρὸς κασιγνήτου κτἄνη, 

ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων, δι' ἄστεος 
κυκλῶν πρόσωπον ἤλθον' ἕν δὲ β' ὠφελεῖ, 3578 

σπονδαί τε καὶ σὴ πίστις, ἢ μ᾽ εἰσήγαγες 
τείχη πατρῷον" πολύδακρυς δ᾽ ἀφικόμην 

χρόνιος ἰδὼν μέλαθρα, καὶ βωμοὺς θεῶν, 

γυμνάσια θ᾽, οἷσιν ἐνετράφην, Δίρκης θ᾽ ὕδωρ, 
“ 2 7 Ν 7] ͵ 

ων ουὅ δικαίως ἀπελαθεὶς, ξἕενην σολιν 980 

γοίω, δι᾿ ὄσσων νῶν ἔχων δακρυῤῥοοῦν. 

ἀλλ᾽, ἐκ γὰρ ἄλγους ἄλγος αὖ, σὲ δερκομαι 

κάρα ξυρηκὲς καὶ πέπλους μελαγχί(ους 

αὐτὴν τὴν βοὴν τείρει καὶ δαμάζει, καὶ 
ἀφώνους ἡμᾶς καθίστησι. Φόβος δὲ, ἢ 
πρὸς φυγὴν κινοῦσα δρμὴ τῆς ψυχῆς, 
ἀπὸ τοῦ φέβω, τοῦ φεύγω, γενομένη. 

876. “ εἰσήγαγε σοΙπηΠο ΠΗ] Υ : εἰσήγα- 
γεν Κὶ. εἰσήγαγες ΕἸΟΥΙ. γος Ὑ Δ]0Κ. 
Ῥγορθηγ ἄρρτονεβ.᾽᾿ Ῥογϑοη. (ἢ, Ηβο. 
208. Τῇ βᾶτηθ 86 οὗ [Π6 ρτοποὰῃ 
Ῥοββθδβῖνθ ἔοσ {πὸ ρθῆ. οἵ [Π6 ῬΘυβῸΠ 8] 
Ῥτοη, 5 ἐγθηποηΐ ἴῃ Παἰξῃ : Οἱο, (811. 
ἴ,. ποδέγα, ηιιὲ γοηιαπ δ 58θηλιι8, σορα6 
σοηίδηΐατηῃ [6 6558 ἀϊσοθᾶβ. 

879. ““ ἀνετράφην Ὁ. .1. Οαπί. ἐτρά- 
φην Κι ὅ.α]. Βαΐ ἐνετράφην ῬΊαΐ. 11. 
Ῥ. 526. Ἐ.᾽ Ρογϑοη. 

881. “δὶ ὄσσων ὄμμ᾽ ΑΙά, Μ55. 
δϑηδσα! ν, σι Εαδβίδι 5. οα 1]. Γ' 
Ῥ. 492, 12Ξ::328, 21. γσο εἰΐθ5 ἔχω. 
Βυι Μυβρτ. Πα8 νᾶμ᾽ ἴοῦ ὄμμ᾽ εοπι- 
ῬΔΙΙΏΡ ΨΘΙῪ Δρροβίίΐθ ρϑβϑαρβϑ ἔτγοιῃ 
Ἧφτγο. Εωτ. 98. ἀλλ᾽ ἡσύχαζε καὶ δα- 
κρυῤῥόους τέκνων ἸΤηγὰς ἀφαίρει : 626. 
καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἐξανίετε. 8ο- 
ῬΒΟΟΙ85 Π85 βαϊ πηγὰς δακρύων Δητρ. 
808. παγὰ δακρύων ΤτΔΟἢ. 852. 10.919. 
καὶ δακρύων ῥήξασα θερμὰ νάματα. ΕΓ. 
Ἦδοτο. ΕῸτ, 448. δακρύων ὡς οὐ δύναμαι 
κατέχειν Τραίας ὄσσων ἔτι πηγάς. ΑἸ- 
ααϑβί. 1088. (ἐκ δ᾽ ὀμμάτων Πηγαὶ κα- 
τεῤῥώγασιν.})" Ῥοτβοη. 4 50ῃ. Ῥτοτη. 
406. δακρυσίστακτον ἀπ᾽ ὕσσων ῥαδινῶν 
ἱΡέος παρειὰν νοτίοις ἔτεγξε παγαῖς. 
ΔΡ ὄσσων, Μυβρτ. ΤΘΙΠΔΓΚ5, πᾶν 6 
τοηαοχεὰ πη 1} 61,68, ἃ5. ὅθ . Απίρ. 

689. οὕτω γὰρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων 
ἔχειν. Ἐπν. Βδςοοῃ. 732. ἕπεσθε θύρ- 
σοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 

882. Οπ {15 ρᾶγθητῃθίϊοαὶ 56 οὗ 
γὰρ εἴίξοτ ἀλλὰ 8686 ποΐθ οἡ δῖ6α. 1068. 
““Ἐπγ. ΑἸο. 1058. ἀλλ᾽ ἄλγος ἄλγει 
τοῦτ᾽ ἂν ἣν προσκείμενον : Ττο. 591]. 
ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται: 701. ἀλλ᾽ 
ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐκβαίνει λόγος. 
Ηοπ. 1]. Τ. 290. ὥς μοι δέχεται κακὸν 
ἐκ κακοῦ ἀεί. Ἑξπωτ. ΤΡ. Τ' 191. μόχθος 
δ᾽ ἐκ μόχθων ἀΐσσει: 805. ἄλλα δ᾽ ἐξ 
ἄλλων κυρεῖ: Ηδο. 684. ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ 
ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ: Οτ. 968. 
ἕτερα δ᾽ ἑτέροις (ἕτερος Ῥ.) ἀμείβεται 
Πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ : ΗΙρρ. 8668. 
τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐκδοχαῖς ᾿Επιφέρει θεὸς 
κακόν." Μαῖοκ. 

588. ΟΓ. 333. ΑἸς. 487. Πᾶσιν δὲ 
Θεσσαλοῖσιν, ὧν ἐγὼ κρατῶ, Πένθους 
γυναικὸς τῆσδε κοινοῦσθαι λέγω, Κουρᾷ 
ξυρηκεῖ, καὶ μελαμπέπλῳ στολῇ. 

““ μελάγχιμος, οἰοιμεὰ ἴπ δίαοϊο. 
Χίμα νγᾶβ ῬΘΥΒΆΡ5 ΔΠ164 το χιτὼν, διά 
[ογπιοά ἔτοτὰ κέχιμαι, ἃ5 χιτὼν ἵτοτῃ 
κέχιται, ροτῇ. οὗἩ βοτὴϑ νετὺ χίω. ΤΠΘ 
τουπϊπαίιοπ οὗ χιμος ̓ἢ δύσχιμος 566 1}5 
ἴο ᾶγθ ἃ αϊβογεηῦ τηϑαπίησ, ἀπά 
ἘΠ αβίδιμταβ 15 οὗ οριπΐοπ {Ππᾶΐ χιμος 15 
ἃ ΙΏΘΙΘ τουιηϊπδιῖοπ ἴῃ μελάγχιμος.- 
Βαΐῦ δυϑὴ ἰθυι! Δ ΓΠ0Π8 ἅτ πού ἔοτπιθα 
ὙΠ πους ἃ τθᾶϑοῃ. Ὁ ΑΙργ 5 Ευπάᾶ- 
ταθπίαὶ δ οτάβ οἵ τη6 ασθοκ Γᾶπραδρο, 
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ε γ(ῥούοις 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

7ὔ ξῳ Ωο ΝΑ. ρω 

οἴμοι σῶν ἐμῶν ἐγώ κοκῶν. 
ὡς δεινὸν ἐχύρω, μῆτερ, οἰκείων φίλων, 98 

καὶ δυσλύτους εγουσῶ σὰς διολλαγάς. 

σί γὰρ πατήρ (μοι πρέσβυς ὁ ε δόμοισι δρᾷ, 

σ΄, ὅτον δεδορκώς ; σί δὲ κασίγνηται δύο ; 3 

ἦπου στένουσι σλήμονας φυγὰς ἐμάς ; 

10. κακῶς θεῶν τις Οἰδίπου φθείρει γένος" 990 

οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄγορμια μὲν σεκεῖν ἐμὲ, 
κοικῶς τϑ γῆμαι πατέρα σὸν, φῦναί τε σέ. 
ἀτὰρ σί ταῦτα; δεῖ φέρειν σὰ τῶν θεῶν. 

ὅπως δ᾽: ἔρωριαι, μῆ Τί σὴν δάκω Φρ ἐνῶ, 

δέδοιγχ, ἃ γρήζω" διὰ πόθου δ᾽ ΠΣ 

ἀλλ᾽ ἐξερώτο, μηδὲν ἐνδεὲς 110. 

884, «“ΤΊια τοροιϊτίοι οἵ {16 ῥτο- 
ΠΟΌΠ 15 ΛΘΤΥ ἰᾶτη6. [1 βυβροϑοῦ {Ππᾶΐ {Π|6 
ΘΥΤΟΥ ἜΝ ΩΣ ἔγοτῃ ἃ αἰ θυθηο6 1Π 
168 τϑασΐηρ, ὁ ἢ ἐγὼ ἀπὰ οἴμοι. οί] 
Βᾶνῖηρ θΘθη δαιυϊιοα ᾿πἴο [18 ἰοχί, ἃ8 
Τγθααθην ΠᾶρΡΘη5, {πὸ ἔστι γϑδαϊηρ, 
Ῥεδοᾶτηθ ἀϊορίασθά, [τρδά {{Ἰ᾿ουθίοτθ, 
οἴμοι τῶν ἐμῶν τλήμων κακῶν. Βε- 
βίηθ5 τλήμων ταῖρι πᾶνε Ὀδθῃ ἰοβί 
ἔγτοῖὰ (Π6 Β᾽ 1] τ] οἵ 1116 ἸΘ(οτβ. Τε- 
μῶν. Ηδ6]. 1248. ἄθαπτον" οἱ "γὼ τῶν 
ἐμῶν τλήμων κακῶν. Οἵ 1 δὴν 5Βοὺ]α 
φυθίον οἱ "γὼ, ἔγοπι (Π15 ῬΑββᾶβ6 1π {118 
ἬδεΙοπα, ἴ βίοι α ποῦ ΟὈ]Θοῖ.᾽ ογϑοῆ. 
Α5 8} ἰπβίδῃςθ οὗ ἃ τθἀππάλπον οὗ ργο- 
ΡΒ ΠΟΙ ἴῃ ΒΟΠΊΘ Τηθάϑ16 σ᾽ παϊοαίϊπρ, 
{16 τοδάϊηρ οὔ 186. ρσθδθηΐ Ρϑέβαρο, 
Ἑτίατας οἰΐθ5. φῇ. Ἔσαςι, 971]. ᾧ μοι 
ἐγὼ σοῦ, πάτερ, ᾧ μοι ἐγὼ Μέλεος, τί 
πάθω; 

886. δυσλύτους, αἰ βίοι! 90 αὐ)ιι5ξ- 
φιρηΐ, ἰῃ σουτο ΠΥ δυσλυτοὺς ἴῃ δοίιο ο- 

Π6 148 πα ἴογονθν εἀ ἃ. τ. Μί6α. 520. 
δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει Ὅταν 
φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

588. σι. δεδορκώς : ΜΕ τΟΠ᾽ 5 ΕΧΡΤΘ58- 
οἵου, ἀαγίυπο88 υἱδιθ16, νν1}] οσσιν ἴὸ τ 6 

γραάου : ἰϑὲ μἰπὶ σοτρᾶγο 8180 ΒΟΡἢ.- 
(ΕΑ. Τ. 419. βλέποντα νῦν μὲν ὕὄρθ᾽, 
ἔπειτα δὲ σκότον : 1278. ἀλλ᾽ ἐν σκό- 

οι 90 

λττῆς᾽ 

τῷ τὺ λοιπὸν οὺς μὲν οὗκ ἔδει ᾿Οψοίαθ᾽. 
θυτ, Βδροῖ, 510. ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ 
κνέφας. 

859. ““τλήμονες ΑἸά. Μῖ55, Δίατι- 
ΙΔ πα οοη]θοΐατοβ τλήμονος ; Ὀὰΐ Βτιιποκ 
Ὀοίίεν τλήμονας, αυοτῦίπρ ΗΙρΡΡοΟΪ. 1191. 
(ν ἤθτθ τἢ8 τηοαὶῦν, πὰνθ τλήμονος) 
Ῥμηα. 724. Βασοῖ, 1980. Αἀ ΕἸοοῖτ. 
288, ποῦ γῆς ὃ τλήμων, τλήμονας φυ- 
γὰς ἔχων :᾿ Ῥογϑβοη. 

80ῦ, τὰ τῶν θεῶν, ἐδ αϊδροηβαί,ογ18 
οὔ ἢ ἰδ: ϑορίνοο!θδ πὲ θχρυθββεά 
1015 τποῦα ἔα Πγ, ῬΈΠ], 1310. ἀνθρώποισι 
τὰς μὲν ἐκ θεῶν Τύχας δοθείσας ἔστ᾽ 
ἀναγκαῖον φέρειν. Οἵ, 414. 

89:.. ““ μὴ τὴν σὴν (ὐδηΐ, μή τε σὴν 
Τιδ᾽ἀ. ρτ. μή τι Ἐποῖ. 1. Ἐ. Ρ. δ75, 7--- 
431,2. ῬοΥδοΉ. ὅ6ῖιο]. τοῦτο οὕτως 
συντακτέον, δέδοικα ὅπως ἔρωμαι ἐκεῖνα 
ἃ χρήζω, μὴ δάκω καὶ λυπήσω τὴν σὴν 
φρένα : δέδοικα ὅπως ἔρωμαι, ΨΦΥΘΟΥ͂ κιξ 
Ροϑϑ1ηι γοβ αν, ἴ ξδαν ἐο ἀδ|ς. Οἵ, Οτοβί. 
᾿ς 87. ἐγώ τοὶ πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, 
“Ὅπου σε μέλλω σήν τε λυπήσειν φρένα. 

895. ““ ἐλήλυθα ΑΙὰά. Οτοῖ. Ὧη6,. 1 
Ὀ6]ιονο, δ᾽} Δῖ55. Ετοιῃ (Παΐ οὗ ΠΕ στα 
νᾶσίι5. ἐλήλυθας Πὰ5 ὕθθη Ἰηἰτοάαςρά 
ἴῃηῖο 8οπι8 δῇ." βόογβϑοη. Οη ροτ- 
Ῥ] ΙΓ Β585, ὙΠ 1η86. ΡΥΒΡ. διὰ, 5686 Ηβο. 
067. 
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ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταῦτ᾽ ἐμοὶ, (μῆτερ, φίλα. 

: καὶ " σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον, ὧν ̓ χρήζω τυχ εἴν. 

ἼΣ ΐ τὸ στέρεσθαι πατρίδος, ἢ ῆ 7: μέγα: Η 

598. καὶ 5ἰοτιῖῆεβ τϑαάϊη685, ἃτιὰ δὴ 
18 μβογέαξογῃ : ἤοορεν. Ρατί. ῥ. 90. βά, 
ΘΘΑΡΈΓ. 

401. ““Α]οΚ. μά 1πίεηά θα ο δἀϊέ 
τίς δ᾽ ὃ ἴτοηι Βδίοθειυβ χχχνὶ!. ρ. 220, 
δ0. μβαὰ {Π6 Ῥυϊπίθιβ. θ66π δοοοτητηο- 
ἀδίηρ. Βαί 5ῖποθ 81 (π6 Μ55., 4148, 
ῬΙ]αΐάτοι ἀθ ἘΧΙ]. Ρ. 606. ΒΕ. ̓ ἀπὰ (Π6 
ἤτβε δά. οὗ ϑιοθεβ οτηϊί δ᾽, 1 Ππᾶνβ 
οτηϊίβα 1. Ασαΐπ Νῖ55. Παβιίαίθ θ6- 
ἴνγθαῃ δυστυχὲς ἃπὰ δυσχερές. ΤῊΘ 
Ἰαΐίεσγ 18. Ὀείιου ; ἰπ ψῃϊοῃ ΡΙαἰδτοῇ, 
Ἔε]65 ἃπά ϑίοθευβ ἄστϑο. ῬΟΥΒΟΉ. 

402. ““Ἐκ4. ἀπὰ Νῖ585. μᾶνβ ἔχει. 
ΡΙαίαγοη, ϑιοθεθαβ 1. ο., Τ᾽ 6168 ἴῃ ϑίο- 
Ὀέθαβ8 ΧΧΧΡΙΪ, Ὁ. 236, 17. ΨΜίδῖοᾷκ., 
Βγαποῖκ, ἃπά οἰἴπθτβ μᾶνβ δρρτονϑὰ οἵ 
{|| δαιθηἀδίϊοπ οὗ Ατπα]ά, ἔχειν. ΤῊῚ8 
αἰβὸ 1Π86 Ν5. 1,. ῃδ5, ἔγοτη ἃ σουγθοίίοη. 
1πα 664, θαυΐ οὗ (Π8 538π|6 μαπά, ἂπὰ ἐπ8 
ΒΆΙΩΘ {1π|6.᾽ οΐδβοη. Οἵ, Επτ. Ιοπ 
686. Κἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἢ, τό γε 
στόμα Δοῦλον πέπαται, κοὺκ ἔχει παῤ- 
ῥησίαν. 

408. δούλου τόδ᾽ εἶπας, 6]]]ρι1ο41}ν 
ἴοι τόδε ὃ εἶπάς ἐστι δούλου, ἃ5 Μεά, 
708. τόδ᾽ ἄλλο καινὸν αὖ λέγεις κακόν. 

404. ““ τὴν τῶν κρατούντων ἀμαθίαν 
ΕΠὰς. τὰς τῶν πολιτῶν ἀμαθίας {Πε 
Ξ0Π0]. ποίί665 ἃ8 8 νϑτίοιβ τϑϑαϊηρ.᾽ἢ 
Ῥονϑοῆ. Ὅα]ς.Κ. αἰεγι θαΐθϑβ {Π6 βαθβι1- 
ταίτοπ οὗ πολιτῶν ἕο κρατούντων ἴο 8 
δοίοῦ, ο Παᾶὰ τηϑθὲὶ σὰ ἂμ υπΐᾶ- 

μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἢ “ λόγῳ. 

τίς ὃ τρόπος αὐτοῦ: τί φυγάσιν τὸ δυσχερές: 

ἐν μὲν μέγιστον, οὐκ ἔχειν παῤῥησίαν. 

δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ὥ τις φρονεῖ. 
σὰς τῶν κρατούντων ἀμνωθίας φέρειν χρεῶν. 

χὰ ω Ν ω - Χ “« 

κῶς τοῦτο λυσρον, ξυνασοφεῖν τοις μή σοῷοις. 408 
2 3 9 Ν ,ὔ Ἁ ᾽7ὔ 7 

αλλ εἰς Τὸ κέρδος παρα Φυσιν δουλευτέον. 

αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 

400 

γοτΔ ὉΪ6 τοδρίϊοπ ἔτοτα ἢΠ15 δΐθηςε. 
ΟομΡ. Ηθο. 404. τοῖς κρατοῦσι μὴ μά- 
χου. ϑορῇ. ΕἸ. 842. τῶν κρατούντων 
ἐστὶ πάντ᾽ ἀκουστέα: 398. τοῖς κρα- 
τοῦσι δ᾽ εἰκαθεῖν. ““ Οἷς. Ερίϑε. Αττ, 11. 
2ὅ. ϑεὰ Πο5 ἴθ πϑιλ8 ργοσδρίατῃ 1Ππα : 
τὰς τῶν κρατούντων." Βδτη68. 

40δ. ““ΤῊ15 σοτηρουπα ποΐ ΒΘ Πρ' 
σοηϑβἰβίθηϊ ψἹ1ἢ ἈΠΔΙοσν, Ν᾽ αἰ Κ. νη 6α 
ἴο σοιτθοΐ ξυμψοφεῖν, Ῥίοτϑοη ξυννο- 
σεῖν. ΕῸΥ ΙΩΥ ρᾶτί 1 5ῃου]ά ῥγβίεγ 
συννοσεῖν, σουἹα 1 νρηΐυγα (0 τῃ8Κ6 
δην αἰίζθγδίίοθ, Βυΐ 1 ἂπι ποῖ σεγίδϊ πὶ 
ν Βοίμ6. ΕΆΤΙΡ. ᾿ηΔΥ ποῖ Πᾶνϑ νἱο]αίθα 
ΤᾺΪΘ5 ἴῸΓ [Π8 58Κ6 οἵ ἃ βίγοῃπρθ δηϊὶ- 
{Π|6515.᾽ Ρογβδοη. Δί δ]οῖκ, ἐπ5 βίαϊεϑβ 
{Π6 στουπαϑ8 οὗ Π15 οὈ]βοίϊοι : {πᾶ ἔγοπα 
αἸ55}114016 βαθβίαπεῖνοβ, πόρος, νόμος, 
λόγος, θυμὸς, τόνος, κόσμος, ἅττα ἕοτιπεα 
84]. ἃπὰ νϑῦθϑ, 88 ἄπορος, ἀπορεῖν" 
ἄνομος, ἀνομεῖν- ἀθυμεῖν, ἀλογεῖν, ἄτο- 
νεῖν, ἀκοσμεῖν : ὈὰΓ {Πδὲ ἔτοηι ἀ155}]- 
14018 δα]. σοφὸς, κακὸς, κομψὸς, φίλος 
ἄχο. ἃ ἰοτιπθὰ οὔ]ν δα]. ἄσοφος, 
ἄκακος, ἄκομψος, ἄφιλος ἄς. ἀπά ποῖ 
ΒΌΘΗ σΘΙῸΒ 85 ἀσοφεῖν, ἀκακεῖν, ἀφιλεῖν 
ὅζο. 

406. ““ὅπου τὸ κέρδος Τιποῖδπ. 1. Ῥ. 
710. ΡΙαί, Τ) απιθέγ ρ. 89ὅ. Α. πυβΐοῃ 
18. Βααλ} } Υ σοοά τυ [ἢ {Π6 τθοϑιν ϑα σεδά- 
ἴπσ,᾽ Ρογϑοῆ. 

407. 456, Αο. 1658. οἶδ᾽ ἐγὼ φεύ- 
Ὕοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 
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10. 

11ο. 

]ο. 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

καλοῖς βλεπουσί τ, ὀμμνασιν, μέλλουσι δέ. 

οὐδ᾽ ὃ χρόνος αὐτὼς διεσάφησ᾽ οὖσας κενάς ; 
ἔχουσιν ̓ Αφροδίτην τιν ἡδεῖαν κακῶν. 
πόθεν ὃ ὃ ἐβόσκου, πρὶν γάμοις εὑρεῖν, βίον ; ; 

410 

170. ποτὲ μὲν ἐπ᾿ ἢ ἤμιαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἄν. 

10. 

ΟΡ . Απὶ. 1262. ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι. 
Ἐπν. Ῥδςεοῖ, ὅ78. ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο. 

409. διεσάφησ᾽ οὔσας ἴοτ εἶναι : (116 
ΒΆΠΠ6 ΘΟ ΒΕΓ. ἃ5 1 (Π6 νοτρ δείκνυμι: 
Ἔύγ. δί6α. ὅ48. δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς 
γεγώς : δηλόω, ἀποφαίνω, ἃπα 811 νετῸ5 
οὗ {Π|Δ|. ΒΆ1η6 810 η11,, ἅτ [Ὁ] οννοά ὈῪ 
ῬδτΈΟΙΡΙ 68. 

410. “θεὸν Α]ά, Ὀυΐ τῃοϑὺ Νῖ55. κα- 
κῶν. Μυδρι, σοπ]θοίυγθ8 νόσον, 10 ἢ 
15 πο [Ὁ τοιηονθά, ᾿ Ν᾽ ΡῈ ραΐ 
οὐΪν οπο8: ΗἨἩΔΕΙΑΝΘΕΟΝ." ογϑβοῆ. 
ΟδιΏΡ6]!: “ Αὐυδβριοίου5 Ηορθ! ἰπ ἢν 
βυυθϑί ρασάθη στὸν Ῥ γθαίῃβ ἴῸὸ τ θα ἢ 
[01], α σἰανηι [07 θυον τῦοο 1 

411. Μίοηϊς οθ ὅορὶι. 8]. 1058. 
“«Ἐῤρεῖν ΠοΙθ βρη ῇθβ ἐο οὐέαϊπ, ἴῃ 

γον 5656 1Π6 τη14α]6 εὑρέσθαι 15 ἴα 
Ιηοτγὸ ἔσθηυθηΐ, 1)άνγθβ μι Π18. Μ15668}}, 
(πι. Ρ. 225. βᾶν8, “ Θυοὰ 1, πη α]- 
συηΐ παποϊδοῖ, σοηϑοφιῖ, ἰὰ ἀρὰ Οτ- 
005 ἀδποίαϊ σϑουθυτη πὸμ 18πὶ ἃοίν ΠῚ 
εὑρεῖν, 584 πηοαϊαμῃ εὑρέσθαι.᾽ Ηδ νγὰβ 
τ] ΒίΆ Κο Πονγανο 10 {{Π|8. ΘΧΟΙΌΒΙνΘ 
ΟΠ. (Ὑ ΠΙΟ ἢ νγὰβ βαρροβίθα ὈῪ Ατη- 
ΤΏΟὨΪα5. Ρ. Ὁ].) ἃ5. 15 5! υσπ Ὁ 1Π|5 
Ῥᾶβϑαρθ, (ἀφ᾽ ὧν τ᾽ ὄνασιν εὕρωσιν,) δη6α 
Βγ ἔννο Οἵ ΠΘΥ5 φαοιθά τη ΒΟ ΒεΘίοτ᾿ 8 ποίθϑ8: 
1805. μέγ᾽ εὑρεῖν κέρδος: Ἴταςἢ, 284. 
Ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον. Ἐατ. 

Βδοο!. 970. ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑ- 
ρήσεις κλέος." 

412. ““Βτάποκ Πᾶ5 δα θα αὖ ἔγοτῃ (ἢ 6 
φοπῃ]θοίατε οὗ ἈΘΙβκο ἀμ ψ αἰςκ. υΐ 
1118 τη θδῃ τη ρ᾽ 15: αἰϊφμαπαο υἱοΐιηι ἢα- 
ὑδγο οἰοθαηι, αἰϊφμαπάο πο παν. 
Εὸὶ Βτυηοκ᾽β οὐβουνδῖίοη ὃ ΒΟΡΏ. 
ῬΊΆΙ], 290. Πα ἂν ΤΆΤΘΙΥ ῬΟΒ565868 
11 ἴοτοθ 1 ἃ πϑρδίνθ ΡιΟροϑιίοη, 15 
αἰβρτονϑα ὑγ {Ππᾶὶ ΨΘΓΥ ῬᾶυΒαβῸ : ταῦτ᾽ 
ἂν ἐξέρπων τάλας Ἐμηχανώμην᾽ εἶτα 
πῦρ ἂν οὐ παρῆν. ΠΕ 85 σοτρτηϊ [64 ἃ 51- 

Φίλοι δὲ πσωτρὸς καὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν ; 

ΤῊΝ ΑΥ δττοτίη ἢϊος. 786. δὲ (Π6 Τουθυθθ 
ἴῃ Ατιβίορῃ. Νυθ. 8394. ἀλλ᾽ ὃ κεραυνὸς 
πόθεν αὖ φέρεται; σεῖο, ΔΙ (μοῖϊο]ι 
{Ππτ66 οὗ 1η6 δᾶ] θϑὲ δα, δπᾶ τησβί οὗ 
{ηΠ86. Νῖ88. ἰἰᾶνθ αὖ, 6 Βδ8ᾶ5 δ1η56]{ 
εαϊίεα ἂν ὁπ (116 Δ. ΠΟΥ Υ οὗ ΟΠ 6 ΟὨ ἰδ. 
Βαϊ ἰο τϑίυτῃ ἰο ΟΥ̓ νϑῖβθ. [ὁ ν}1}} 
ὈΥῚηΡ Τογυγᾶτα ἰνσχὸ ράββαρθβ ΠΟΙη 1} 8 
Βιγὰβ οἵ Δυβίορμδηθβ, ψ ΠΟ ἄνα 
Ῥέθῆ δ ρθ ον σουταρίθα ἔἴοῖὰ Ἱρπο- 
γ8η06 οὗ (8158 σοπδίταείίοη : ὅθ. χὡὼ- 
πόθ᾽ ὃ κὀκκυξ εἴποι κόκκυ, τότε γ᾽ οἱ 
Φοίνικες ἅπαντες Τοὺς πυροὺς“ ἂν καὶ τὰς 
κριθὰς ἐν τοῖς πεδίοις ἐθέριζον. ΤΉὰΒ 
ἹΚυβίου ἴον τόθ᾽ οἱ Φᾧ. θαῖ ἴῃ [16 Νῖ5. 
οἵ Βιθηοκ, τοτ᾽ αὖ οἵ ᾧΦ. 1. 6. τότ᾽ ἂν 
οἱ Φ. : 520. ὥμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἀνθρώ- 
πων θεὸν, ἀλλ᾽ ὄρνιθας ἅπαντες. Λάμ- 
πων ὕμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν 
ἐξαπατᾷ τι. Ῥτυποκ ὈΨν {ταπβροβίῃρ᾽ 
{ῃ6 ννοτὰβ ἢ 5 [ογπηθα ἃ υυγοϊοῃθα ἃπα- 
Ῥϑβίϊς, ἀνθρώπων τότε, γγ] 6 1Π6. τϑδά- 
1πρ ΜΒ 80 ΟὈνίουβ τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων. 
1ῃ {π6 Ῥϑδοθ 626. {886 τϑδαϊηρ' νγᾶϑ. 
Οὐδὲν αἰτίων ἀνδρῶν γε τὰς κράδας 
κατήσθιον, Ὀμΐ ᾿πνοτηϊσυ5 πὶ {Π|6 
Ῥλανθηηὰ Νῖ5. μᾶ8 σίνθῃ, Οὐδὲν αἰτίων 
ἂν ἀνδρῶν. ογϑοη. ““ὙΠ6 δὰν, ἂν, 
νεῖ 1Π6 Ἰηαἀ]οαίνο, ΡΑΥ ΠΟ] οὗἉ {Π|6 
πηροιΐθοῖ, οὐϊθα ἜΘ ΡΥΘ 5565 {86 τϑρθ- 

«τ]τοη οὗ δὴ δοίϊομ, ἐμ μαῤϊίμθ. 6- 
τοῦ. 111. 51. ὃ δὲ, ὅκως ἀπελαυνόμενος 
ἔλθοι ἐς ἄλλην οἰκίην, ἀπελαύνετ᾽ ἂν 
καὶ ἀπὸ ταὐτη»“.---ἀπελαυνόμενος δ᾽ ἂν 
ἤϊε ἐπ᾽ ἑτέρην τῶν ἑταίρων. (ὑσῃρ. 1. 
42, 1ϊ. 119. νἱϊ]. 211. ῬΙαΐ, Αρο]. 5. 
Ῥ. 51]. διηρώτων ἂν αὐτοὺς, τί λέγοιεν. 
Χϑη, Μϑριῃ. ἵν. 6, 18, εἰ δέ τις αὐτῷ 
περί του ἀντιλέγοι---ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν 
ἐπανῆγεν ἂν πάντα τὸν λόγον.᾽᾽ Μαίί]ι. 
(τ. Οἵ. ὁ 898. 
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κοὶ σοὶ τί θηρῶν 

414. ““εὖ πρᾶσσε Δ 41εἰκ. Ἰηίοτρτοίβ 
ΌΥ μηδαμῶς. ἅπα σουηρᾶτθδ ψ 1 ζηλῷ 
σ᾽ Μεά, 60. εὐτυχοίης, ὄναιο. θυῖ, ἃ 
Βιυποῖς ἃ 5 οὐβθινϑα, {Π6 ργοἸρίο δ᾽ 
15. ἴῃ {Π6 νγᾶν, ἃπὰ {πεγθίοτθ δ ἀ]οΚ. 
ψΊΒη6α 1 τοιπονϑα ; θαΐϊ 4}} ρα. διὰ 
ΔΙΞΒ. ΤΘύΆῖ 10 ; 4150 ῬΙαί, ᾿. 6000. Τὰν 
ϑοχίαθ ΕἸωρί το. δάν, δία]. 1. 279. 
Δ ΠΟΉ ΙΠΟΙ5 νυ 6 Γ ἃτηοηρ {πὸ ἈΠ 6- 
τουιοϊδηβ οὗ ΑΙ6 8 11. Ρ. 571, 21. Τῃθ 
5656 15 [Π}6 5816. ἃ51Ππ ἴΠΠ6 νυ 6 }1- κῆπον 
νϑῖθθ, (Ονιο, Τιυϑί. 1. 8, ὅ.) “])οπος 
Θὐΐβ [6] 1Χ, τα ἃ] 105. ΠΌΤΊ ΘΓ 15. 8 16 05.᾽ ἢ 
Ῥονϑοῆ. ““Τιθ πϑαυίοϑυ οὗ {π6 ἅτίϊοὶθ 
18 οἴὔζθη ρεΐ ἀρβο αἴθ ὶν τι {Π6. ρθη. 
οὗ ἃ βιιυ8ῖ., δη4 1ῖη {πᾶ 6586 59 η1- 
ἤθ5: 1. ᾿νθυΥ {πϊηρ ἴο σγ}} 10} 1.8 
Βα 5[., ψ Δ]Ο ἢ) 15. ραΐ ἴῃ [Π8. ρθῃ., Γθ- 
ἴδιϑ, 811 (δὲ σοθσθυη5 10, Παΐ ΔΥ1565 
γοπῖ 1{, (δύ ΒΘ]οπρ5 ἴο ᾿ξ. Επατ, ΡΉ. 
414. 10. φίλοι δὲ πατρὸς καὶ ξένοι σ᾽ 
οὐκ ὠφέλουν; ΠΟΛ. εὖ πρᾶσσε' (ἴο 
ἐπροοέ αδϑἰδέαποο ἤγονι ἐἤθην, 00).6. ημιιδὲ 
ὑθ Μονίμπαίο.:) τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, ἤν 
τις δυστυχῇ. ἔπε αϑϑἰϑίαηῦ6 ὁ} Κνηλεπ 5 
5 ποίπϊηρ : 898. τὰ τῶν θεῶν, ἐν τἰδὲ- 
ἑαϊογι ἐδ συὰ8. ϑΌρΡ]. 78. τὰ τῶν 
φθιτῶν, ποπονθ5 ἡπογἑμονιηι.᾽᾽ ΔΙΔΙΝ. 
στ. τ. 284. 

410. “μὴ ἔχειν 1655 ἀσσατδίο]ν Α]ά. 
τὸ γένος δ᾽ ΡΙαΐ. δηα 5οπι86 ΝΙ85. δαϊ 
πού ]6ῃ ἴῃ Ῥτοίν,᾿ ογβϑοη. ΟΕ, ἴοῃ 
271. τὸ δὲ γένος μ᾽ οὐις ὠφελεῖ, 

2.9) 

" ωῳ ' δ ,ὔὕ ᾽ 9 Ἂλ 3) “ω 

εὖ πρᾶσσε τῶ Φίλων ὃ οὐδὲν, ,ν τις δυστυχῆ. 
ΘΝ 1 6 7 7 2. 5 3 [γ 7 ᾿ 

οὐδ᾽ ἠὐγένειά σ' ἤρεν εἰς ὕψος μέγα; 
Ν ΝΥΝ ἡ μετα δ 5, 5] ὔ 

κῶκον τὸ μὴ γειν᾽ τὸ γένος οὐκ ἐββοσκέ (ζε. 
δ Χ δ 2) ͵, »- : 

ἢ πῶτρις, ὡς ἐο0ι3:6, φΦιλτατον βροτοῖς. 
5. ΝΣ ,ὕ 7 ΠΝ ΕἸ 302 Χ 7, 

οὐὸ ονοῤνουσουι δύναι οὖν, ὡς ἐστίν Φιίλον. 
ἴων 3. Ὁ “7 χῶνἉ 3 ἊΝ 7 

πῶς δ᾽ ἤλύες ᾿Αργος ; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσγεθες : 
37 93.,}᾽ 7 φὡ,) 7ὔ 

εγφῆσ' Αδράστῳ Λοξίας γρησιριὸν τινῶ. 
- 7 αν Ὁ ΤΣ, - 3 " » 

σοίον τί τοῦτ ἐλεξας; ουκ ἐγώ μαθεῖν. 
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ὔ ,ὔ 7] 2 6 7 7 Ἶ 

κάπρῳ λέοντί θ᾽ ἁρμόσαι; παίδων γάμους. 
7Α κᾧ ἣ 

ονορνῶῦτος ἐς τῆν, ΖεΕνΟν 9 
2} δ: ὃ γ 35...9 Ὅν ἣν δ ΄ὕ 

οὐκ οἐ Ο οὐἐ νων μ «Κῶ λεσεν τρος ζην φυχῆν.- ᾿ 

418. ““δύναιμ᾽ ἂν, το, Πονγθνου 
θᾶτθάτουβ, δῖ58. Ἀηα Κίο)αουβ τϑίαϊη, 
Μ ΥκΙαπα ῬΙΌΡΘΙΪΥ οοττθοῖβ. ᾶννθα 
ΜΙ. ἐν. ρ. 251. Πιὰθ γϑθιηονϑα ἃ ϑ: 1 ῸΓ 
ΘΥΓΟΥ ἔτοπὶ Ζβεῃ, Ῥγοόιῃ. 757.᾽ Ροτ- 
ΒΟΉ. 

419. ““ ἔσχες ΑἸάα5, ψ 11} ποὶ ἃ ἔονν 
ΝΜΙ|85. Βαϊ ἔσχεθες ἴῃ ἤν, δεοοτάϊπρ' 
ἴο Βυτίοῃ ; δπά {ππ5 ἀτοῖ. Ο. Κα. 1,. 
Ποιά, 86 0.᾽ Ῥονϑοη. 8886 Μοηκ ΗἸρρ. 
1284. ν 

421. ““Α]}] 644, ρυποίπαία, {Πὰ5: 
ποῖον ; τί τοῦτ᾽, {Πᾶὶ ποῖον τηᾶν 6 τ6- 
ἴουτοα ἴοὸ χρησμόν. Βιυΐ 1 Πᾶνθ ργτδ- 
[ουγτθα {Π6 οἴποῦ πιϑι!Ποα.᾽ ογϑοη. Οη 
ἔχω ἴον δύναμαι, 566 ΜΙ64, 492. 

422. ““ παίδοιν ἴ.. ὙΠ] 10} πρηξ θ6 
ΡΓΘίθυ]θ, τγοσθ ἰῦ οὶ ροββίθ!θ {Ππαΐ 
οὔθ Νὶ8. τπλῖριῦ 6. δοοιάἀθηία!ν οοῖ- 
τα ρίεα Ἰηΐο {Π86 Βειθίδηςθ οὗ ἃ ἰτὰ6 
τϑδάϊηρ,᾿ ογϑ0Ή. 

422. ““ ΚΊηρ Ἰνὰ8. οἠϊθα θηρὸς τομὴ 
Κ. δπα τὰ Ο. [,ι614, Βαΐ, ποῖ ίο 
ΠΟΘ {ῃ6 ὁμοιοτέλευτον, {Π|2Ὲ5 οἰδεῖ 
ΤΘΔΟΙΠΡ 15 1ἢ 156] { Ὀθιίοσ. ΕῸΥ βίποθ 
Φοοαβία σου]Ἱὰ ποί πονν νυ οι οὗ {Π6 
ΔΠΙΔ8 15  ἀγαβίαβ σοπβοτθα ΡΟ] γ ησο5 
ἴο ΓΘΒΘΙΏ ]6, 516 0565 1Π6 ρῥ]γ. πυτηθοΓ 
γι ΡΓΟΡυϊοίν, ἃ5 Ὀθῖονν 5}16 15 βαϊὰ ἴο 
βηαῖοὶ {Π6 ϑυνοτά ἐκ νεκρῶν ἃπά νεκρῶν 
πάρα 1470. 1598. Αραὶπ 425. ἔχεις 
ΘΟ. Ροΐβοῃ- , 



425. ““ Ἑυτῖρ. 8566Π|8 ἴο δᾶνθ θὴ- 
ῥὶογϑα {πὸ Θχριαββίοη τίνι τρόπῳ ΟἿΪΥ 
ἴῃ {Π6 Ιαΐει Ρ]αγ5. [1π {πΠ6 ΠΙρροὶ γίιβ 
909. τί χρῆμα πάσχει ; τῷ τρόπῳ διόλ- 
λυται ; 1008. δεῖ δή σε δεῖξαι τῷ τρόπῳ 
διεφθάρη : 1171. πῶς καὶ διώλετ᾽ εἰπέ" 
τῷ τρόπῳ δίκης Ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον 
αἰσχύναντά με; ἴπ 1:6 Μαάθᾶ, ΑἹΙ- 
ςοϑ5, ἃπα Ἠδθσδοϊιαφθ, νοῦ (ἢγ668 
ἰγᾶρθ 165 ἃγ6 ἃπιοηρ ἴῃ οἸἀο58ῖ, 1 ἢπὰ 
πϑῖΠεν τίνι τρόπῳ ποῖ τῷ τρόπῳ. .725- 
ΟὨγ]ὰ5 ἀπ ΒΟΡΠΟΟΪ 685 566η) ἴο Πᾶν μδά 
ὯΟ σογίδϊῃ τὰ]6 οα 1Π18 ροϊπί. ἴπ [6 
Τουτλοσ, Ῥϑυβ. 771. 79ὅ. τίνι τρόπῳ οο- 
οὐγ8, ἀπ ἴῃ [Π6 [αἰίογ, (Βα. Τ' 10. 
ἘΠ115]. Βαοοῆ. 425. 

420. παραστάδας. θυ. Απάτ. 1118, 
Τρῖὶι. Τ. 1160. ““ Ῥεογπθηῦ ΠΘΙΏΡ6 πα- 
ραστάδες δὰ ροτίδιῃ 5. Οδβίζαμη, οἵ ἃ 
ῬΟΘ 5. 5806 γτὸ ἔρδβα. )απῖια ροπαπίυγ. 
Απίας Ἰιαῖίηθ αἷοὶ, δῇ 6558. σΟἸ ΠῚ Π 88 
8. Ρ1ΪᾺ5 ηπδάτγαῖαβ δα Ἰαίθγῷ ΟΒΌΪΟΓΆΠΙ 
Ῥοβιῖᾶβ αἀοοθύ ϑαϊπηδϑὶὰ8 ἔχευο. Ρ. 
1216.,᾽ ϑεμιποῖάον Ἐριπιεῖν. δα Χρη. 
Ἅ6τι. 11. 8, 9. ϑἴαιϊα5, Δ Ππαϊπρ ἴο 
116 βϑιη8 οἰγοιπβίδη 6, εᾶγ5. οἵ Ῥοὶγ- 
1065, ΓΠΘΌ. 1. 588. Ἰρῃοίεθ ΔΟΟ 15 
ροϑέϊδθιις ἃυ}}:8. 

427. ““ἣ, ἃ ὈδΔ4 σοπ]θοίατο οὗ Οδη- 
εγ᾽5, 15 ϑυρροτίοα ὃν {Π6 δ8. 1,, ΑἸΙάυ5 
δΔηα τηοϑβὲ δΊ55. αν μαστεύων, ἃ5 8150 
ἴῃ ΟΠ Γ ο͵δοθβ; δαΐϊ ματεύων 15 ἴῃ {πΠ6 
Ὀοίίοτ Του άϑη Νῖ5., ἀσοοταϊῃρ ἴο Ν᾽ Αἰοκ., 
ἴῃ 1,. ἅπα ἃ Νῖ5. οοἸϊαίο ἃ Ὀγ ἨΗοϊβίθιπ 
ἴῃ ΜΆΓΚΙ. Βαρρ!. 984. Οἵ, Ηθρο. 778 
(ΞΞ761).᾽ ογδβοῃ. ἢ, 56. ὁδῷ, ἐη {6 
8αΉ16 ἸϑαὉ} α8. 

428, ἦν ταῦτα, ἃ ἴοτιηαϊα Θχρυθβϑῖῃρ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

σοφὸς γὰρ ὁ θεός" τίνι τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέγος ; 495 
ν΄. 97 , 5. ᾧ 3 , 
νυξ ἢν Αδράστου δ᾽ ἦλθον εἰς παραστάδας. 

κοίτας ματεύων, ἥ φυγὰς πλανώμενος 3 
οὰ “" ἍΝ ΠμΕ 9. ἢ» 77) “ ᾽ὔ 
ἥν ταυτῶ, κῶτὰ γ ἤλθεν ἀλλος αὖ φυγᾶς. 

φίς οὗτος : ὡς ἄρ᾽ ἄθλιος κἀκεῖνος ἦν. 

“Γυδεὺς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐκφῦναι ποωτρός. 
Ἂ Ν φ ον. δὰ τ 4. Ξ 2) ] 

τί θηρσὶν ὑμᾶς δῆτ Αδραστος εἴκασε; 

στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν οὔνεκ. ἤλθομεν πέρι. 
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αἰπττηαίίοῃ. ὋΤΠὰ5 'π Ηθο. 764. ἴἰο {π6 
ααθϑίίοη οὗ Αρδπιθηποι, ὦ τλῆμον, 
ἥπου χρυσὸν ἠράσθη λαβεῖν ; Ηδουθα 
ΔΉΒΥΨΘΥΙΒ, τοιαῦτ᾽, ἐπειδὴ ξυμφορὰν ἔγνω 
Φρυγῶν : α͵5ο Εἰδοίτ, 645. ΟΡ. ὕποπτος 
οὖσα γιγνώσκει πόλει. ΠΡ, τοιαῦτα" 
μισεῖται γὰρ ἀνόσιος γυνή. 

““κἄτα δ᾽ 18 Θαϊίοα ὃγ Ν᾽ αἱοῖς, δπὰ 
ΒτάποΙς, ἃ5 τηοϑί οὗ {Π6 Νῇ58. σου!) Υ 
μᾶνθ. Βυῖ 2. δπά ΑἸάυβ ἴᾶνβ κἄτά 
Ὑ.᾽ ῬογϑοΉ. 

481. ““ θῆρσι δ᾽ Α]ά. θαΐ [786 τηφτρ Ὁ Υ. 
Ομ δ᾽ : εἴκασε ΑἸά. ἤἥκασεν Τ,. ἤκασε 
Βυαηοῖκ.᾽ ῬΟΥΒΟΉ. ““ ἴῃ ᾿πίουσορδίϊοπ8 
δῆτα, 1Κ6 δὴ, ΘΧΡΙΟΒΒ8Β ΘΚ ΘΥΠΘΘΒ 90 
ἸΒΓουτηδίίοη : ἐαπάθπι; 1 ργαῃ; ἐοίϊ 
16 ; τίνα δῆτ᾽ ἂν λέγοις; Ατ]δίορῇῃ. 
εβρ. 1171. ὃο ν. 191. Ἐπ᾿. Οἵ: 
1478. ΤΉϊΒ 56 τό 818 ἔτοπὶ 118 μους 
ἰδΊΟΥΥ ΟΠ ; ἴοι ποῖ δῆτα φεύγω; Ἐπτ. 
Ρῃι, 991. 5 Θαυϊνα]θπὶ ἰο εἰπὲ δὴ, οΥ 
δῆτα, ποῖ φεύξω; ὅον. 997. ἀπά ἴπ 
Ἠδτδοὶ, 127. Ποορθον. ἢ. 49. δά. 
Θθδροῦ. 

432. “« δίαίλαβ το] αίθϑ [815 δανθητυτθ 
νυ ἢ Π15 ἀδτι8} Βριτιῖ. ῬΟΙν πῖςθβ, ψγἂπ- 
ἀθπηρ ἴπ ἃ ἀδτκ ἃἂπα ἰ(βιηρθβίμουβ 
Πἰρμί, αὖ ἰθηρσῖῖν Ὀε 6] ἃ {18 [Ἰρηΐ5 
Θ᾽ θδτηΐῃρ' ἴγοτη 1,ατῖββα, {6 οἰΐδ 6] οὗ 
Ατροβ; ἢθ παβίθῃβ {μι{Π6Σ, ἃπα δηῖου- 
Ἰη 6 {6 νϑϑί θα] οὗ [86 ραίδεθ, ἴμγοννβ 
ἢ] π56 10 οἡ (86 ἤοοΥ ἴο γθροββ ᾿151πη08, 
Β1ΠΠ τσ ττἢ {6 τᾶῖη δηαὰ νν πα. Τὸ μᾶρ- 
Ρβϑηθϑὰ μα Τγάδθῃβ ((Π6π ἃη 6 χῖ]ε ἔγοσα 
Οαἰγάοῃ ἴοῦ {16 ἀΠΏΔΡΡΥ παυτάεγ οὗ 
Π]5 Ὀσοῖμογ) τγᾶβ ἀνθ ὈΥ {Π6 5ΆΔ1ῺΘ 
βίοτπι [0 {Π6 5ᾶπ|6 ρἷδοθ ἴογ 5ῃ6 67: ἃ 
αὐᾶτχα] ἐπιταθα δῖον επϑιθὰ Ὀθίθθῃ 
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ἐνταῦθω Γαλαοῦ παῖς ξυνῆκε θέσφατα : 
ἢ β ἢ ᾿ 

κἄδωκπεν ἤμμῖν δύο δυοῖν νεάνιδος. 
“ὶ ο 

ἄρ᾽ εὐτυχ εἴς οὖν τοῖς γάμοις, ῆ δυστυχ εἴς : 4 

οὐ ὙΠ ἡμῖν ὁ γάμος εἰς τόδ᾽ ἡμέρας. 

πῶς δ᾽ ἐξέχεισας δεῦρό σοι σπέσθαι στρατόν ; 
ρ. 47 “7 » ΖᾺ 

δισσοῖς Αδραστος ὠμοσεν γοωρβροῖς σόδς, 

ΩΩ οι 

7) ’ὔ 9 7 7 ΣΝ 77 

αἰῷω κατάξειν εἰς πάτραν, πρόσθεν δ᾽ ἐμ. 
Ν “ 7 

πολλοὶ δὲ Δαναῶν καὶ Μυκηναίων ἄκροι 440 
4 ἊΝ ᾳ 3 γᾷ 3.5 Ν 

παρεισΊ, λυχοον τ: ἐανθόριϑόδύνουν ὃ εἰμοι 

διδόντες ἱ ἐπὶ γῶρ τῆν ἐμὴν στρατεύομαι 

πόλιν" θεοὺς δ᾽ ἐπώμιοσ᾽, ὡς ἀκουσίως 

σοῖς Φιλτάτοις τοκεῦσιν ἠρά μην δόρυ. 
ΟῚ 2 3 Ν 7 -“ »““ 

ἀλλ᾽ εἰς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις κακῶν, 44 

μῆτερ, διαλλάξασαν ὁ ὁμογενεῖς Φίλους, 
παῦσαι πόνων (με, καὶ σὲ, καὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνηθὲν, ἀλλ᾽ δως ἐρῶ" 

{η86 ὕνο ρυΐϊποεβ; ἰπδν ἴοαρῃῦ: 11] 
Δαταβίαβ, αἰδίατθοα Ὁ {Ἰπεὶν οἰ ΙΏΟΥΘ, 
Θδτη8 ἴοτῚ ἢ ψἼ} τᾶ ν οτο 65, ἀπ ραΐ 
δὴ Θῃα [ῖο {Π|86 ταν : [8 Ποβρι τ Ὀ]Υ το- 
σοῖνθα ποῖ ἴπτὸ 5 ἤοι586, υθ τ οὔ- 

Βϑυσίηρ {πὰ  ῬΟΙγΠῖσα5. ὑγοῦΘ ἢ [}15 
ΒΠου]α6γ5 ἃ οη᾽5 ἢϊᾶθ, ἃ5 Τγάθυβ ννὰβ 
σονετθα τῖῖ ἴΠ8 βίη οὗ {Π Οαϊγ- 
ἀοπῖδῃ θοδι, 6 σοηῃοϊαἀδα {Ππᾶ0 {6 
οτᾷοϊθ ννὰβ8 δΔοσουι 1564 ἴῃ {Π61} 87- 
τῖνα! : Οὐ ῬΠαῦα5. σθηθῖοβ νὸ ἀπ- 
ἐθηΐθ σαηθυαΐ ϑοιισογαιθα τα 8061, εἵ 
ΓΤ] απ δά νθηΐατθ ᾿ἰθοῃ θη). Ῥοίζοτ. 

484. ϑομῖον οοπ]θοΐυτοϑ κἄδωκέ γ᾽ 
ἡμῖν : γε Βᾶ5 οἴζθη {μ6 5618568 οὗ εἰΐαλ: 
566 Ηοο. 600. 

430. εἰς τόδ᾽ ἡμέρας, ἴοι εἰς ταύτην 
τὴν ἡμέραν: εἴ, 1101. ΑἸΙς. 9. καὶ 
τόνδ᾽ ἔσωζον οἶκον εἰς τόδ᾽ ἡμέρας. 

4357. ““ δεῦρό σοι ἑσπέσθαι ΑἸὰ, δεῦρ᾽ 
ἕπεσθαί σοι ϑοταθ δ΄ 55. ΟΥϑβ0Ή. 

438. ““Α(ἴοτν 118, Α]4ὰ5, τηοϑὲ βαά, 
δηἃ 811 Μί58. δὐὰὰ ἃ νϑῦβθθ: Τυδεῖ τε 
κἀμοὶ, σύγγαμβρος γάρ ἐστ᾽ ἐμός. Α 
ῬΤθδίου ρᾶτί οὗ {π6 δῖ55. αν σύγγα- 
μος, ν» ὮΪΟΪ 8115 {Π| τηθίσα Ὀθίζου, Ὀαΐ 

Εἰπτὶρ. Ῥιώη. 

1:6 58η5868 15 Ποῦ 80 γ78}}: σύγγαμβρος, 
ΜΠ (Π6 86 6οη4 8Πποτί, 5. ἀοξβη θὰ ΡΥ 

ΔΊαΒρτ., ὑγβοβα ΔΙΘΌΠΙΘΗ ἷβ ΤΥ Ὀ6 ΟΣ - 
ΔΙΠΘα οὐ Νῖρα. 284. Βυΐῖ 17ονίϊη 
ΤΠ ΠῪ ΘΟ 51 (1675 [15 νΘ 86 88 ΒΡΌΙΙΟΙΙ5 
δα ποὺ ἴο {π6 Ῥτροβαβ." ΡΟ) 80Ή. 

448. ἐπώμοσα ἴον ἐπόμνυμι: οἱ {15 
158 οἵ [η6 ΔοΥ. 566 δῖθά, 274. 

444. ““ ἔγοτη ἃ νδυῖοιβ γθδαϊῃρ οὗ {}}6 
ΞΟΠο0]. δ αἰςκ. ργϑίοσβ γ᾽ “ἑκοῦσιν.᾽ 
Ῥογβϑοῆ. Τίνα ἔἴοστη ἠράμην Βταθοκ οα 
ΒορΡ νι. Αοτὶρ. 907. ΠΆΒΌΠΥ σομ ἀθυλῃ5 ἃ5 
ποῦ ἀβϑθὰ Ὁ. Αἰς νη θΓ8. 

446. διαλλ. ὃμ. φίλους, Παυϊηρ' γὸ- 
εομοϊοὦ γτείαἑλοθηι5 (80 α8 ἐο ηναΐίτο {6 01) 
7νϊοηαδ: 566 δίρα, 860. τέγξαι χέρα 
φοινίαν : Ποτδοῖ. δ7ὅ. δίδασκε σοφοὺς, 
ἰ. 6. ὥστε σοφοὺς εἶναι. 66. Βγᾶβ58 
(Βά. 71. 166. 

447. ἘΙπιβῖον (ἃ. Τ' 576. ριόροββϑ 
παῦσαι πόνων σὲ κἂμὲ, νι Ἀ16]1 15. ΤῆΟτ6 
εἰρρῃδίϊο : 185 2 50}". 5. ον ΤΠ ὉΣ 
αὐτὴ σὺ δουλοῖς κἀμὲ, καὶ σὲ, καὶ πόλιν. 
ΟΡ. (α. Τ, 64. ἡ δ᾽ ἐμὴ Ψυχὴ πόλιν 
τε κἀμὲ καί σ᾽ ὁμοῦ στένει. 

448. ὑμνηθὲν, ἃ ἐν 0, ῥτουθνὑλαΐ 860:- 
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τὼ χρήμοωτ ᾿ ἀνύρώποισι τημιώτωτα, 

δύναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις 8 ἔχει. δ 

᾿ἀγὼ μεθήκω, δεῦρο μυρίαν ἄγων 
λόγγην" πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενῆς ἀνήρ. 

καὶ μὴν ᾿τεοκλῆς εἰς διωλλαγὰς ὅδε 
αὖ ἊΝ 7 κω 7ὔ] 

γωρεῖ" σὸν ἔργον, μῆτερ Ἰἱοκάστη, λέγειν 
74 

σοιούσδε μύθους, οἷς διαλλάξεις σέκναι. 

μῆτερ, πάρειμι" τὴν χάριν ὃὲ σοὶ διδοὺς, 
3 ,ὔ 7ὔ 7ὔ 

ὠργέτω δε τις λογοῦυ. 

Ἐχ. 
ἤλθον᾽ τί χρὴ δρῶν ; 
[ 39 Ν 7 Γυὰν δ ἐκ 

ὡς μῷι τείχη καὶ ξυνωρίδας λογων 
᾽ὔ τ 7] 7 Ω 7 74 

τασσων ἐπέσγον πόλιν, ὁπὼς Ἀλύυοιμυ σου 
Ν “' ’7ὔ »“.΄. 

“οινοὺς βραβείας, οὐἐς ὑπόσπονδον βμόλειν 4060 
΄ὔ δ᾽ 9 δεξ Ρε ἣ ἘΞ Ε ς 7] 

ον εἰσεῦέεζω ΤεέχίΞ ων, “εἰ σούσο ἐξ. 

ἐϊηιοηε : ϑορῆ. Α1. 292, ὃ δ᾽ εἶπε πρός 
με βαΐ;, ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμενα" Γύναι, γυναιξὶ 
κόσμον ἣ σιγὴ φέρει. 

449. ΤΠ86 τϑρϑίοη οἵ ἀνθρώποισι 
ἃ ἀνθρώποις ἴῃ ὕννο 1πΠ 651 τη 6 ἀ1αίο  Υ 
ΒασσοΘαΐηρ' 15 ἴο ΟΟΤ 6818 ᾿ποϊθρδηΐ, Βυῖ 
Ποῖ Πα ΒΌΔ] ἴῃ {Π|6 ἰγαρθ αἸδ 5: 566 ὃ6- 
ἴονν 488. 466. Ηεο. 802. 600. Ἐ]η)5]. 
(Ἐς. Ὁ. 280. 

450. Δ΄ ΔΙεἴ. σοι ρᾶτθβ ΤΏΘΟΡΙΙ5 718. 
ὡς πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχει δύνα- 
μιν. ΟἿ ον. δαῖς 11. 8.,: 94... ΟΙΏΠΙ5 

εηΐπ 685, δ Γ5, απιᾶ. ἀθουβ, ἀἰνίηδ 
Πα ΔΉ Δη 06, ΡᾺ]ΟΙ15 1)1ν {115 ρᾶτϑηΐ, 

451. ““μεθήκω-- ἄγω ται Γ. : νι ΠΘΩ ΓΘ 
Ῥτυηοῖ, μεθήκων --- ἄγω." ΡΟοΥϑβοΉ. 
δ γὼ μεθήκω, ἴον μεθ᾽ ἃ ἥκω, ϑ.}ι0], 
ζητήσων ἥκω: ἴνυ5β ες, 597. ἥκω 
μεταστείχων σε: ὅ10. μετῆλθες ἡμᾶς. 
ὁπ λόγχην ἴον λογχοφόρους 566 ν. 78. 

458. Οπ καὶ μὴν, πιὰ ὅδε ἔυγ ὧδε οΥ 
δεῦρο οὐ [Π6 Θπίταπορ οὐ ἃ ΠΟῪ ΟΠ ατᾶσ- 
ἴα, 566 ἢ]6ο. 216. 58. (. 1828. 11τἃ. 

454. «- ἥκει .. ἴον χωρεῖ, ἃπά {ῃ6 
Ομτ, Δ[5. 8 8 νδυϊουβ θα ίηρ,᾽" Ρο7- 
80}. Σὸν ἔργον, ἐξ ἐ5 ψοῖῶ" ρμανὲ : 50}. 
Ῥτοτη. 66. Σὸν ἔργον, Ἰοῖ, ταῖσδ᾽ 
ὑπουργῆσαι χάριν. δορ)!ι. ΡΏ1]. 1. ἀλλ᾽ 
ἔργον ἤδη σὸν, τὰ λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν. 

457. “δὴ ἴον δὲ Βταποῖ ἔσοτη [Π8 
ἡπεηιῦγαπ. 16 τθοθίνθα τεδαϊηρ, ἴῃ 

ὰ 

ΤΑΥ͂ ΟΡΙΠΙΟΏ, 15 ἔτ θοίίοι. ἡ ΟΥΒΟΉ. 
459. ““ τάσσων ἐπέσχον 15 1ῃ8 58Π18 

85 τάσσων ἐπαυόμην ; {15 Το ΟΥ ΒΟΠῚΕ 
ΟἴΠ ΘΓ νειοῦ ἴῃ διοθεει5 Χχ, τ. 108. 
ἐπίσχες ὀργιζόμενος." οΥδοη. ΤΠ|ς, 
1. 112. Καὶ “Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσ- 
χον οἱ ᾿Αθηναῖοι. δορὶ". (ὰ. Τ΄ 781. 
κἀγὼ βαρυνθεὶς, τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 
Μόλις κατέσχον. Δ οΙῸ5 5᾽σηϊγίηρ ἔ0 
αἰοδι5ΐ, οὐ ἐο τηαΐδο ἐυ αΦ825ἐ, ἃτθ. σθπε- 
ΤΆ] οοπβίταθα νγιτἢ ἃ ρΑτΈΟΙΡΙΘ : 566 
Μίαι, τ. ΟΥ. ἃ ὅ49, 8. Π οτὐάθι 
15. 1815: ὡς ἐπέσχον τάσσων πόλιν ἀμφὶ 
τ. καὶ ξ. Χο: δἴποθ ἴ παῦθ δἰορμρθὰ οαὖ- 
γαηρίηρ' ἐΐὸ οἰέψ (1. 6. ἐσθ βθ αὶ ἔτο πῇ ΤΥ 
ΔΙΓΑΠΡΘΙΘΗΪΒ Ὁ {Π6 ἀδίθηοθ οἵ 1Π6 
οἰἵγ}) τὐἱέϊ, γοϑρεοΐ 0 ἰδ6 γα, ραΥ 5 
απα ἔνε ἤἰο5 9 (ἢ ἐγοορβ. Ἐυνωρίδας, 
5080], συστήματα, τάξεις, ἴτοτη σὺν ἀπα 
ἀείρω, οὐ εἴρω, ἐο ουμηοοί ἐοβ ἢ 6 7, αὐ - 
γαῊΡῸ 8146 ὑΐ 5166. 

401. εἰσεδέξω τ. ““ Ν᾽ ετθβ οοιῃ- 
Ῥουπαεα ψ 1 ρτθροβι το η5. ρονθσηΐηρ 
ἃ ἃἀαἴ. ΟΥ δΔοσα8., ΒΟΠΙΘ( 65 ἴθ τἢ6 
θ6η. ϑορῇ. Α]. 1292. τειχέων ἐγκε- 
κλεισμένους. ΑὐἹδίορῃ. ἔν8. 272. οὐ 
γὰρ, μὰ τὴν Δήμητρ᾽, ἐμοῦ ζῶντος ἐγ- 
χανοῦνται. ϑορῃ. (6. Τ' 826. ἐμβα- 
τεύειν πατρίδος : (εἴ, (4. Οὐ. 400: 
924.) ῬΏΪ]. 648. τί τοῦθ᾽, ὃ μὴ νεώς 
γε τῆς ἐμῆς ἔν!: (ἔνεστι.) ῬΙαῖο 1,6ς. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 99 

Ϊο 9 7 ὃ , Ν ἊΝ λ νΨ' 3) ᾿ 

. ἐτισνχες ΟὐτΤος Τὸ τζάχυ φῆν δίκην ἐγ: 

βραδεῖς δὲ μῦθοι πλεῖστον ἀνύτουσιν σοφόν. 
σχάσον δὲ δεινὸν ὀώμα καὶ θυμοῦ πνοάξ' 

οὐ γὰρ φσὸ λαιριότρητον εἰσορῶς κάρα 

Τοργοῦς, » ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. 

σύ τ᾽ αὖ πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε, 

ν. Ὁ. 2322. νόσημα πόλεως ἐμπεφυκός. 
Βορ. (ΕΔ. Ὑ, 808. καί μ' ὃ πρέσβυς 
ὡς ὁρᾷ οχου παραστείχοντα." Μαῖιῃ. 
ὅτ. Οτοᾧ 377. οὔ5. 32. [πη {Π656 οοιῃ- 
Ῥουπαβ εἰς δῃα ἐν βίαηά ἔοσ εἴσω ἀηὰ 
ἔνδον. 

4602. ““ οὔτι ΑἸά. οὔτοι τηοξέ Μ58. 
5668. Ὀθίονν δθὅ.᾽" ογβδοη. 8386 8|50 
ες. 228. 

408. “1 μᾶνα τϑρ]δοθά [16 Ατιῖς 
ἔογτη ἁνύτουσιν, ἡ ὨΙΟΉ, ΔΙ που σ ἢν. οἴτθη 
τοίη θα, ἰ5 ἰσθηπομτν οἴδοθά, Τί 15 
εχίδης ἴπ ὥορῃ. Απτρ. 281]. 808. 
Ἔτδοῃ. 819. Ἐπν. Βδοοῖ, 1100. ἐξα- 
νύτω Ηϊρρ. 405. Βδοοι. 110ὅ. ἴοη 
1085. δοιηθίϊπιθα δῖ 55. 8.6 δ νϑᾶποθ, 
85 ἴῃ Ατίβίορῃ. Ρίαῖ, 607, πβϑτθ 
5ΟΙΩ6 δῖ55. ρἶνα ἀνύειν, ΟἰΙ6 γ5 τνττἢ τῇ8 
ἔνγο δδυ]δβῦ δά. ἀνύτειν. ἴπ (Π8 εἀά. 
᾿Ἰηάθθά οἵ Ευτὶριά65, ἐξανυέτω 15 οαπά 
ἔῃ ἔρῃ. Τὶ 1472. δἀπὰ ἐξανύετε Ἦοτο. 
Ἐ, 626. Ὁγ τϑιδῖῃπρ συ 1 ἢ γοῦ νἱοϊδῖα 
{18 τηδθίγθ, ὃν δαάϊηρ ττ, ἴΠ6 Ἰδῃραδρθ 
2:56], ΔΙαξρτ. ΘΧΟΘΙΙΘΠΕΙΥ͂ σοΙτθοΐβ 
ἐξανιέτω, ἐξανίετε. ἷἢ ϑυϊάδβ, τ» ΠΟΙὴ 
ΝΙΑΓΚΙ. ααοίεβ, {πὸ Μἴ5. οἵ Οιτὶβϑι 8 
(011. Οχῇ, τίρ μεν αἴοταβ ἀνύτειν, {Π|6 
ἘκγπιοΙορβ ρ. 821, 18. ἀνύτειν, ἀπά 
Ῥ- 210, ὃ. ἘΣ ΞΈΗ ἴῃ {Π6 Βιδγάθῃ 
Μ5. δροοτάϊησ: ἴο Κοεπ οἡ Οτθρου. 
Ῥ. 28. Ἐογ (Π86 νϑυῦ ἀρύτω Πᾶ5 186 
ΒΔΓη6 ἃηδίοσυ. [ἋΠπ ἃ (τοοπαῖο [ϊπ6 οὗ 
Οτδῦπαβ ἴῃ β΄ υἱ]ά, ν. ἀναρύτειν (ἀναῤ- 
ῥύτειν) Τοὺρ ἵγοτη ῃ86 ἰὰ7 οὗ {πὲ 
τηθέτθ 85 σογτγθοῖθ ἀναρύτουσ᾽. Βταποῖκ 
Πᾶ5 γϑϑίοτεὰ ἀρύτεσθε ἔτοπη ϑ'υἱη85 ἴ0 
Απβίορῃ. ΝΡ. 271. Τῇῆδ βᾶτηθ ἔοτπι 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Ρ]ιδγθοταίθβ, Αἴμθῃ. νἱ. Ρ᾿. 
209. 0. ΤῊ ραββᾶσβ οὗ Ρ]αίο χυοϊοά 
Ὁγ δ 1488 15 οκίδηϊ ἴῃ {ῃ6 ἢγβύ θοῸΚ 
οὗ {πὸ Τμὰνυβ Το 1. 0. 200,9. ΑἸὰ. δ15, 

20. Β85. 669. σ. 10. Τιηαγ. 776. Ε, 
9. ΕἸΆΠΟΙΣ, ἴὐϑπιᾶτκ Ὀν (Π6 τὰν, (Πδΐ 
786 64, Μ64. πὰ 18 158. αἱ 1μονάεξῃ 

ἃπα ἴῃ ΟΠ γῖϑο᾽5. ( ] ]} ρα τοδά, ὅθεν τε 
δεῖ καὶ ὁπόσα καὶ ὅπόθεν ; ἴπ δυϊάδ5 
ἘΠδσθίοιθ στα πιυβί τθρίαοθ ὅπόσον, ἴῃ 
ῬΙαῖο ἀρυτόμενος. ῬΠοί8 16Χ, Δῖ5. 
Ἤρυγεν' ἠρεύξατο. ἤντλει. ΤΠ Οτατη- 
τη Δ η, ἀδοεϊνοᾷ Ὀγ {Π|Θ 51 Π.1 ΔΓ ΌΥΤῚ 
Οὔ ΕΘ Ἰεϊοτβ, μ5 σοπἰουπάεα αΣΠΘγεης 
τνογάς, ΗΡΥΓΕΝ. ΗἩΡΥ͂ΤΕΝ. Δίοτγθονον 
1 μάν οαϊίβα ἁνύτουσιν Μ]1ἢΠ {Π6 88- 
ΡΙΤαΐθ, ἴῃ σοπιριδποα 1} ΔΙΟτΙβ, Η6- 
τού ϊ8η δηπ οἴθοιβ. Ἠθβυομλ5 τοβίοσθά 
ὈΥ ΑἸθδτί, Καθανύσαι: συντελέσαι: 
8ηἃ τ8π8 {Π6 ΜΙ. σο]]αΐβα Ὀγ ϑομον ἰο 
1Π8 ρτϑϑΐ Ὀθηθῆϊ οὗ ᾿ἰϑθασπῖπρ.᾽ ΟΥΒΟΉ. 
ΟΠ Κ δοσογαϊηρ)ν οοττθοῖβ καθήνυσαν 
ἔπ ορῇῃ. ΕἸ]. 1451. δίαἰοκ. σοπιρᾶγθϑβ 
{Π6 νγογ8 τὑν}}10}} 5ίδίια5 ΤΠΘ6Ό. χ. 697. 
ἈΒΒΙΡῊ5 ἴο {Π|| 588 Π18 Ομδιδοῖου, Τοοσδϑίᾶ : 
6 ἔπ δΠΙΠΔΟ Ρϑυτηϊξῖθ δ θη : 
1)8 βρδίϊαπη, [ΘΟ ΠΘΤΠ] 06 ΠΠΟΓΆΤΩ : πιᾶ]8 
ουποία τηϊηιβῖγᾶϊ ᾿τηρθίῃϑ.᾽ 

466. ““ Γοργόνος σοΙπΙηο Π} Υ. Δ αἴοκ. 
Γοργοῦς, ν» ΟΝ ἢ ΠΟΙΩΡΆΤΘ5 ὙΥ 11} 5:τὰ]- 
ἰὰτ ἔοττηβ. [866 Με. 1169.1] 1π δὰ 
εἰοραηΐ ἔγαρτηθηῖ οὗ {πὸ Απατοιηθάδ, 
Μ ΕἸΪΟΒ 5 ὈΘΘη ρυθβουνϑα ὈγΥ Δέαχίτηὰ5 
ἜΡΟΝ 11οην 515 {πΠ6 Ατθορδρίίθ, παρ- 
θένου τ᾽ εἰκόνα τινὰ Ἔξ αὐτομόρφων 
λαΐνων τειχισμάτων Σοφῆς ἄγαλμα χει- 
ρὸς, Νίυβστ. σοττθοῖν τοδάβ εἰκὼ, Ὀαΐ 
νΑΙΠΪΥ ΒΌρΡΡΟΒΘΒ {πᾶῦ ἴΠ68 ρᾶββᾶρθ Γθ- 
αὐαἶτεβ 88 1πίθυρυθίθσ ΕῸΣ πον 816 
[η6 νογάβ οἵ Ῥοϑβθυβ, ρᾶζίπρ ΠΡΟΠ 
Ἀπατγοιηθάδ δα ἃ ἀϊϑίβῃοθ, σγθοπι Πα 
δηοῖθβ το Ὀ6 ἃ ἤρατο οᾶτνϑά ἔγομι 1Π 6 
τοοῖς τὸ ψ ΒΟΗ 50:6 ννᾶβ Ὀομπα, ἴπ ΟἹΤ 
γΘΙΒΘ ἔἴ!6 τα ετη ὑτᾶπεο οπηῖτ δ᾽. » Ῥογξοη. 
Ἐπτ. Ὅτ. 1522. ΜῊ πέτρος γένῃ δέ- 

δοικας, ὥστε Τοργόν᾽ εἰσιδών ; Ε ΑἹς. 
1187. ΗΡ. τόλμα προτείνειν χεῖρα, καὶ 
θιγεῖν ξένης. ΑΔ. καὶ μὴν προτείνω, 
Γοργόν᾽ ὧς καρατόμῳ. 

461. Ψα]οΚ. σορᾶΓ65 ϑιἰαίιι5 1 Π6Ὁ. 
ν}}. ὅ08. Τεοίαᾶ νἱα6, ταίτεπιαπθ, αὐϊά 
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ἀΥΉΠ χῶ ἈΝ κι ΝΊΟΥ3} 7 
ΤΠολύνεικες᾽ εἰς γὰρ ταῦυτὸν ὀμμαᾶσι βλέπων, 

ἈΝ 3 7 δέ 3.9 δέ Δ 

λέξεις τ ἀρείνον, τοῦδε τ΄ ἐνδεξει λόγους. 

παραινέσαι δὲ σφῶν τι βούλομαι σοφόν" 
ὅταν Φίλος τις ἀνδρὶ θυμωθεὶς φίλῳ, 
εἰς ὃν ξυνελθῶν, ὀμινατ᾽ ὀμιμαισιν διδῷ, 

ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα γε μυόνον σκοπεῖν, 
κοκῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 

λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσθε, ΠΠολύνεικες σέκνον᾽ 

σὺ γὰρ στράτευρια Δαναΐδῶν ἤκείς ἄγων, 

ἄδικα πεπονύως, ὦ ως σὺ φής" κριτῆς δὲ τίς 
6 ρῳ '΄Λ Ν ὃ Ν. κω 

εων γένοιτο κωί ωλλοκτῆς κῶκων. 

110. 

ΔΘ 5. ̓ασηῖπὰ ἢ Παίγοσῃ Α ΠΟ] ΌΘΓΘ : ΣΙ, 
895. σὰ, 528 ν 8, τ πᾶ 1 ἤδοί15 Οὐὰ ἡ 

408. ταυτὸν ἴον τὸ αὐτὸ, ἃ5 Ηθδο. 
29ὅ. οὐ ταυτὸν σθένει. 

409. ““λέξεις τἄμεινον Α]Ἰ4, λέξεις τ᾽ 
ἄμεινον βδανϑεαὶ δῖδϑ. ἢ {Π6 τοβϑῦ οτῃτῦ {{|6 
ἙΟὨ]αποίϊοη : αἶδο τηοϑῦ οὗ ὕπθπι Πᾶνθ 
ἐνδέξῃ, ἀπ {18 ῬΊοιβθ, Κιπρ, ἃπα 
Ῥυτίοῃ ἰιᾶνο ϑαϊίθα ἔγτοπι Νῖ58,, δη8 
Ῥταποὶς ἔσο {ἰ6 τπλθαῦσ, ΤΠ6 οοιῃ- 
τὴ Τοδάϊηρ 15 ἐκδέξῃ.᾽ ΟΥβΟΉ. 

470. ““ Βιταί(ϊβ ἴπ {πῃ6 ῬΠΟΠΙΒ5ε 
αυοίρα Ὀγ Αἴπθα. ἱν. Ὁ. 100. Β.. γ161- 
165 {18 Ρᾶϑδᾶρθ, παραινέσαι δὲ σϑρυ 
τι βούλομαι σοφὸν, Ὅταν φακῆν ἕψητε, 
μὴ ᾿πιχεῖν μύρον.᾽᾿ ῬΟΥ8ΟΉ. 

472. ““ συνελθόντ᾽ ΕἸΟΥ. τ ΒΊΟΝ 50 1ἈΓ 
Δατη15 οἵ θοιηρ ἀθίθη θα, [πδ0 10 ταᾶν 
06 ἃ ποιηϊηαίϊνα δὐοϑοϊ μΐθ ἰηβίοδα οἵ 
1μ6 ρ6ῃ., ἃ ἄῦον 290,᾿ [Ρον 8011. 

418. ““ ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει Α14. Δη ἃ την 
Δ155. Ετοῖὰ Οὐ. μὰ ἃ ἔδθιν οἴϊιθιβ Κίηρ 
ἢδ5 Ὀαά!ν οαϊιθα ἐφ᾽ οἷς συνήκει, ἃ 
ΘΟΙΩΡΟΌ ἢ ἃ Ὑγθ]ο Σ ἀὸ ποῖ Ὀ6Π]ΙΘνΘ (ο 
6 ἴῃ 186 ΔΙΏΟῊ ς᾽ ΕΤΆΡῚΟ 7615. Αρᾶϊῃ 
Βχαποῖς ἴτοπι ἐπ 6 βθοοπᾶ Τιογάθη Μ5. 
[α5 δαἀϊίθα σκοπεῖν μόνον. Ἴ Ῥργϑοη. 
5680]. ταῦτα μόνον πρέπει σκοπεῖν δι᾽ 
ἅπερ ἦλθε. Ἑπτ. Ηδστδο!. 186. ἐφ᾽ οἷσι 
δ᾽ ἥκω, καὶ παρ᾽ οὗ, λέγειν θέλω. ὅορ}". 

" ε ο "ω Ἢ 

ἁπλοῦς ὁ μυῦῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, 

κοῦ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἐρινηνευμιάτων" 480 

ῬῺΙ]. ὅθ, ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυθας. 
474. ““ μηδαμῶς ΑἸά. μηδενὸς 81] {Π6 

Βοα]οῖδῃ Μ585., θοῖϊ 6 Γεγάθῃ, Ο. 
ΕἸοΥ. 1... τηϑτ Γ᾽ Ιογϑδοη. ““Ὧγ. 
ΜΑΙ Όγ σοπῆντηβ ὃν ᾿ἰπβίδμοθβ {88 στὰ]8 
οὔ {86 ἀποιθηί ρυδη απ η5, {παᾶΐ ἔθτηϊ- 
ὨΐΠ65 ἴῃ εἰὰ, ὙΏ10ἢ) σοῖαθ ἔτοπὶ σ τ ῸΒ 
π εὐω, Ἀπ6 ἀδποίβ αοἰΐομ, πᾶνθ {Ππ|6 
Ἰαϑί 5.18 016 Ἰοπρ τπὶ ἐἰι6 Α ἐξ ὙυΥλῖθ [85 Σ 
Δα ἐπαῦ 1 4}1 ΟΥΠΕΙ οᾶ565 {Π6 πα] α 
15 Βιοτί, Οπα νοτά, σΒΟ} ἴ5 υἱι- 
ὨΟΙΙο66, 5 μνεία, νν ἘΣ ἢ τη 65 [116 ἰδϑὲ 
50 114016 ἰοηρ. ϑορῇ. ἘΠ. 894. Ἐπ, 
ΝΙεα. 829. Βᾶςοι. 46. Νοῖςο οὗ 
ΓΑΙ Ρ ν᾽ 5 Τ6χ, Ῥτοβ., δῖαβ. Οὐἱῖ, 11. Ρ. 
812. 

4719. ““Ογτῖ]ὰ5 ἄς 85. Ττίη. Ἀ 18]. Σ. 
Τὶ ν. Ρ. 417. Β. ἄρ᾽ οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν, 
ὦ Ἑρμεία, ὡς ἁπλοῦς ἔφυ τῆς ἀληθείας 
ὃ μῦθος.᾽᾽ ογϑ0Ή. 

480. ““ΑἸ64.5 δη 5ο0π)8 646, οἵὗἉ ϑ5ίο- 
θεϑα5 πᾶνϑ, νι ἃ 5Π|0}}0 ουγογ, δεῖτ᾽ 
ἄνδιχ. Οπ {815 ἸΙάϊοτη οἵ ΕἸ] ρΡΙΔ65 1 
Ἰιᾶνβ βαϊῖἃ δηουρῇ δἱ Οτοβί. 6ὅ9, (ὐοῦ- 
Τοῦ τ ἃ 5Πρῃ0 Δ] ἰΘταύοη οὐ ποικί- 
λων δεῖ τὸ αὐτόθεν μέγα ἑρμηνευμάτων 
ἴῃ Ἐλυδίδί! 5. οἢ 1]. Β. Ρ. 842, 80-Ξ 

259, 20. ψοιη 8686 ἃῖ5ϑο οὐ Θά. Β. 
Ρ. 1486, 28--883, δ." Ροΐϑδοῃ. Οἷς 
ἤος. 962. 
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ἔχε! γὰρ αὐτὰ καιρόν' ὁ δ᾽ ἄδικος λόγος, 

νοσῶν ἐν αὑτῷ, φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 

ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προὐσκεῳ ἄ μην, 
3 7 ΧΝ ΔΝ) 9 -“ “ 3 Ν 

τουῤνον τὲ καὶ σουὸ, εκῷφυγειν χρήζων ὠρᾶς, 

ἃς Οἰδίπους ἐφθέγξωτ᾽ εἰς ἡμᾶς ποτε, 485 

ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς χθονὸς, 

δοὺς τῷδ᾽ ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον, 

ὥστ᾽ αὐτὸς ἄσγειν αὖθις ὁ ἀνὰ μέρος λώβων, 

καὶ μή, δι᾿ ἐ χθρας τῷδε καὶ φόνου μολῶν, 

κακόν ἅ: δρᾶσαι, καὶ παθεῖν ἃ ἃ γίγνεται. 490 

ὁ δ᾽ αἰνέσας ταῦθ᾽ , ὁρκίους σε δοὺς θεοὺς, 

481. καιρὸν ὅ΄6}}0]. ἰσχὺν, εὐκαιρίαν, 
εὐστοχίαν, διιϊξαῤίθη 685, μγϑργϊείῳ. (Ἰς. 
ΡΙῸ (αἰ. 26. Ο πιᾶρμπᾶ νὶβ νϑυιζαι]8, 
σαδ5 σοπίτα ΠΟΙΆ ΠΠ ΠῚ ἴῃ σϑπῖδ, 6 8114]- 
ἰᾶῖθη), ΒΟ τ 181, ἔδοα] 6 56 ΡΘῚ 58 ᾿ρ5ᾶπὶ 
ἀοίοδπαα!  Α υυιτοσ ἴῃ {Ππὸ ΟἸλ85. 7. 
Ἰνὶ. Ρ. 209. σοπρᾶγοθ (ἢ 6. ΤΟ] ον ηρ 
Ῥᾶβθβασθ ἤότῃ ΕΘ ομοΥ᾽8 ρδηιβὴ (- 
ταίθ, Αοὐ 11]. 56. ὃ. 

---- {1 βίοοα ἤθυθ 
Τὸ ρῥ]θαᾷ ἴπ 1πΠ6 ἀθίθποθ οἵ δῇ 1}] τηᾶπ, 
10 σσοι]ὰ θ6 τϑαυϊβιῖο 1 βῃουϊὰ ἀτθ6 585 

ΤῺ ἰδ σαϑαθ 
ἢ ττῸρ65 ἃπὰ ἤρατεβ, πα ἃ] ἤοιι- 

τί8 88 
ΓΒΔ οτᾶςθ ἃ γποίουιοἶδπ ; ΓΒ οοη 6556 
Αδα!υταΐθ πποῖα]β ἠθοὰ [6 ρο! ἀβιι ἢ 5 

αν 

Τὸ 86 ἰμειὴ οἵ ; ννμαΐ ἴῃ 1156]{15 ρϑσίθοί 
(οπέίθτμηϑ ἃ θουτουν᾽ ἃ Ρ]058. 

᾿ς 488. ““ΤΠα5 δἱπιοϑύ ἃ}} Νῖββ8. δπὰ 
τοί. [1π Αἰάυβ [685 ΒδΥΤΠΟΠΙΟΌΒΙΥ 
δωμάτων πατρός. ἴπὰ πε ὈΘρὶπηϊπρ' οὗ 
{πΠ6 νϑῦβθ δ᾽ ΔΘ Κθπδθσ οοη]θοΐατοβ ἔγω- 
γε, γΥ Βῖοἢ Βταποῖ Ππα5 δαορίεα.᾿ ογ- 
805. ϑομο θἤθ] ἃ μᾶ5 τηᾶι(8 {Π15. ρᾶ5- 
Βᾶ56. ΟἸθατου ΟΥ̓ Ρ] απο ἃ ΘΟ] ΔἰΪΕΥ 
προὐσκεψάμην, ἀπα τοπιονῖηρ' {{|ὸ ΟΟΤΩ- 
᾿8 ἴῃ {πΠ6 ποχί [1πῸ αὐίον τοῦδ᾽. 

484, τοὐμόν τε καὶ τοῦδ᾽, οΉ. γ1μ οὐ ἢ 
αὐδουπγὲ ἀ5 τρεὶΐ αϑ ἐδ: Ομ. Ττδοἢ. 
1069. ὡς εἰδῶ σαφῶς, Εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς 
μᾶλλον ἢ κείνης. ὅεε ΝΙεα. 847. 

487. Οτεβὶ. 1061. Παῤῥάσιον οἰκεῖν 

δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον. 
488. ““ΤἘε τηοτϑ αϑυδὶ σοτιϑίγ, 15 λα- 

βόντα, Ὀὰΐ {Ππ6 ποτηϊηδίϊνε 18 ποῖ ΤΆΓΘ 
1ῃ (6 ττᾶρὶο ψ ς}615. [ἢ Οτοβί, 1120. 
ΤΠανϑ βαϊιθά κεχαρμένην ΟἸ]Υ ἴῃ οοτὰ- 
ῬΙΙαη 6 να Δ|58., [07 {6 οἴ 6. γτϑδα- 
1ηρ 15 ποῖ 1655 ἴὺ θ6 ἀρρτονϑᾶ," ἢογ- 
80η. Βοίἢ Βομιίογ δη Βομοϊθῖ, ἢᾶνθ 
Τοιηδικοα (Π6 ἸΠΔΟΟΠΥΔΟΥ οἵὗἉ {Π|15 ποίθ : 
16 [οὐχ σὲ βίαι πρ' τς {{|6 πΟΠΊΙΠ.. ναὶ 
[6 ᾿ηῆπ. 15 ἴῃ 8 ΠΊΟΙ͂Θ π|588] σΟΠΒ1Γ. 1Π 
ἘΠΡ. : {116 Ἰαιῖοσ ἱμαὶ λαβόντα, ᾿ΐ ποὺ 

ΔΟῖΆΔΠ1Υ σοπϑίατῖηρ᾽ ἃ ΒΟ] οἸβιη, σοῦ 
σοτίαιη]ν Ὀ6. ἱποοποιβίθης στὰ} [ἢΘ 
Ατίος Ἰάϊοιῃ : ἴῃ ἃ ποῖθ οη Οτοβί, Ϊ, ο. 
Ἦἢθ {Π5 ΘΧΡ᾿ΙΠ8 ΤΠ 6 ῬτΙΠΟΙΡ]6 οα ν᾽ οὶ 
1Π 8 ἔννο σοῃβίγαοίίοπβ ἀθροηθ: “Νο- 
Ταϊη αίλν 8 ΡΙθτα τη] 16 ᾿το θα ᾿πΠῈ}}11- 
νυτη, οὑτὴ πη ἢπηϊνι5 δα ϑαπάθιῃ ΟὩΤᾺ 
Πυϊΐο νϑυθο ρϑυβοηδη) τοΐθττυν ; ἃἰΠᾺετ, 
ΠΟΠ : ΘὨ]}15 1ΠΒ15ὴ6. ᾿6 5. ΘΧΘΤΩΡ [ἃ Πὶ 
ἴῃ Τῆς. ἵν, 28. καὶ οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνον στρατηγεῖν. οΙοα, νι, 67. 
αὐτὸς πεπειρῆσθαι---ἐκεῖνον δὲ οὔ. δε 8 
Μίδα. ὅτ. ὅτ. ὃ ὅ85. ἅ. 

489. “φθόνου 1,614. Α. τ ἈΙΟἢ  Ά]0Κ. 
ἈΡΡτον 5. Ῥυγϑοῃ. Φόβος, φόνος ἅτ 
φθόνος τὸ ἔγθααθηῖν σοπουπαοα: 568 
ΒΙοπ. ΒΡ. 868, ἐδίὠ. 121. δι’ ἀπεχ- 

θείας ἐλθόνθ᾽. 
490. ““ γίνεται Αἰά, Βυΐ ρΡαγὶ οἵ 

{ἰἸ|6 ΔΊ55. σουϊαΐ]ν γίγνεται." ΟΥ80Ή. 
491. ““ τάδ᾽ 15. τγοτα ᾿αγη ΟΠ ]Οσ 3, πα 

15. [6 τϑδάϊηρ οἵ {Ππ|ὸ Δῖ5. ..᾽ υγϑ0Ί. 
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7 4“. ΝΝ “Ὁ , ἵ 

ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσγετ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει 
} Ἃ 9 Ν Ν ͵7 3 Ἁ , 

τυρωννίδ᾽ αὐτὸς, καὶ δόρνων ἐμὸν μέρος. 
-“ 7] ὔ ἴω Ν ἧς 

καὶ γυν ἐτοιρυὸς εἰρνί, τἀμαυτοῦ λαβων, 

στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστείλαι χθονὸς, 4085 

οἰκεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἴπον ἀνὰ μέρος λαβὼν, 
καὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖθις αὖ χρόνον, 
᾿ καὶ μήτε πορθεῖν πατρίδα, μὑῆτε προσφέρειν 
πύργοισι πηκτῶν κλιμάκων προσαρμιβάσεις. 

ἃ, μὴ κυρήσας τῆς δέ πειρώσομναι 

δον 
600 

μάρτυρας δὲ τῶνὸς δαίμονας κολώ, 

ὡς πάντα , πράσσων ξὺν ὃ δίπῃ, δίκης ἄτερ 

ἀποστ ερούριαι πατρίδος ὁ ἀνοσιώταται. 

σαῦτ αὐθ᾽ ἑκαστῶ, μῆτερ, οὐχὶ περιπλ οκὰς 

λόγων ἀδροίσας, εἶπον, ἀλλὼ καὶ σοφοῖς δ08 

κοὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ,, ὦ ως ἐμοὶ δοκεῖ. 

δ, ἐμοὶ μὲν, εἰ καὶ μῆ 1 κωθ᾽ ᾿Ἑλλήνων χθόνο 

τεθράμ, υμμεθ᾽, ἀλλ᾽ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λέγειν. 

αἰνέσας ταῦθ᾽, παυνΐηρ' αοφιιοδορά ἴῃ 
ἐΐ 686 ῥγωοροξαίβ : Νῖεοα, 1184. 

498, ““ Οὐτοί!5 5 ρίνϑη ἐμὸν, ν ῃθ- 
ποτ ἔγοπ Δῖ55, οὐ σοπ]θοίατο 1 Κηον 
ποῖ, ῬΥΟΌΔΟΪν (116 ἔουτλου ; ΤῸ (Π6 δῖ5, 
ἦ, λα 1{, θυ. ποί (. δἂβΒ Βυτίοῃ Θ1Ὸ- 
ΠΘΟΙΒΙΥ 5561 8. ΟΥΒΟΊΙ. 

497. ““ΑἸάπ5 οὔθ αὖ,  ὨΙΟῊ (δη- 
ἴθ ι!45 γϑϑίογθα ἔγοῃ) σοῃ]θοΐατα; [ῸΓ 
(δηΐου β ποίθ ἴῃ 15 δά, Ὀθ]οηρβ ἴο 
1}}15 νούθθ. πὸ 50 Οατοῖ, μΒα5 δαϊτοά, 

Δ η ἃ {π85 Κι, ἔτότῃ ἃ σου ΟἼ0ῃ 1ῃ {86 
δὴ μαπα.᾽ ογϑβοη. 

498. ““πέρθειν ἙΊΟΣ. ἀραΐῃ μήτε τι 
ΟΥ μήτ᾽ ἔτι τὐϑᾶπν Δῖ55. πρὸς ἀμβάσεις 
ΑἸά.᾽ ογϑβοῆ. 

ὅ04. αὖθ᾽ ἕκαστα, δαεοΐ αἰξίϊηοίίν, 
γἱαϊηΐν, ὅδοῖιο!, ἁπλῷ χωρὶς ποικιλίας 
τινός. ξϑος. Ῥὲ. 986. ἀλλ᾽ αὔθ᾽ ἕκαστ᾽ 
ἔκφραξζε" μηδέ μοι διπλᾶς δοὺς, Προ- 
μηθεῦ, προσβάλῃς-. 

“«οὐχὶ Αἰὰ, δηᾶ 
Ἱκιηρ ἔγοη ἃ δῖ5. 
δἰοτοά οὐ. ογξβοι. 

δῦθ. τοῖσι φ. ὅδ), τοῖς ἀπαιδεύ- 

ΔΙθγοσί 4] δῖ58. 

ΟΥ Τα 5. Ἴλ9.16- 

τοις, τοῖς ἀνοήτοις : φαῦλος 15 ορροδπεᾷ 
(ο σοφὸς ἴῃ ΠΙρρ. 993. οἱ γὰρ ἐν 
σοφοῖς Φαῦλοι, παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι 
λέγειν. 

507. ““ἼΠ6. ρϑύβομᾶὶ ῬΤΟΠΟΙ5. ΔΙ 
ΒοΟΙ ΘΠη65 μα ἔν]ςοθ ἴῃ {6 881η6 ΡΓΟ- 
Ῥοβιτοπ, σγπθη ἴῃ (ἢ6 ἤτβθὶ Ἰηβϑίδῃοθ 
{πον γγοῖθ βϑρασαϊθα ἴοοὺ [ὯΓ ἔτοπι [Π 6 
νερ, Χοη, νη. νἱ. 4, 7. Καὶ Κύρῳ 
δὲ δοκῷ μεγάλην τινὰ ἡμᾶς χάριν ὀφεί- 
λειν, ὅτι με, αἰχμάλωτον γενομένην καὶ 
ἐξαιρεθεῖσαν ἑαυτῷ, οὔτε με, ὡς δούλην 
ἠξίωσε κεκτῆσθαι, οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν 
ἀτίμῳ ὀνόματι.᾽᾽ ΜΙαῖτι. τ. αὐ ᾧ 
4θ5, 4. 

δ08. ““᾿Αλλ᾽ οὖν 15 σοπηδιηθα οὗ ἀλ- 
λὰ, ἀἸδοτοῖϊνο, δανοιβαίνα, ΟΥ ἴπ ν ἢδῖ- 
ΘΥΘΥ 56Πη56 (κθη, δηὰ οὖν οοἸ]θοῖϊνο ; 
ἴον 1ΐ σο]]Θοῖβ. ΟΥΎ σοπο]ιιάθβ ποῖ οἱ 
ἔγοπι σε ϊιαῦ ρυθοθάθβ, Ὀαΐ ἔγοηλ νυ μα 15 
ἴο 6 απήθιβίοοα ΘΧΕ]Π510Ά}}ν : {Ππὰ5 
ἴῃ Βύτ. ΡΠ. 501]. οὖν ςο] Θοἴ5. ἔγοτῃ 
ψΠαΐ πᾶ ργοοθαρά, τμᾶϊ Ῥοϊγπῖοθ5 
85. ΒρΌΚθη ψγίβθὶγ, πὰ ἀλλὰ ορ- 
Ροβθ8 τγᾶΐ 15 [Ιᾶϑί, τὸ εἰ καὶ μή: 
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Ἐπ. εἰ πᾶσι ταυτὸ καλὸν ἔφυ, σοφόν , ἄμα, 
οὐκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ξ ἐρις. 
γῦν δ᾽ οὐδ᾽ ὁμοιον οὐδὲν, οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, 

Ν ἈΠ ξ Ἂ 3.9} 3 2 ͵7 

σλῆν ονοννῶσιεν 70 ὃ ἐργον Οοὐξ ἐστιν σύδε. 
9 ἊΝ Ν 3. ἋΛΧ "» 2 ΄ὔ ΤΑ τ 

ἐγὼ γὰρ οὐδὲν, μῆτερ, ἀποκρύψοις ἐξώ" 
ἄστρων ἂν ἐλθοιμ᾽ αἰθέρος πρὸς ἀντολὰς, 

καὶ γῆς ἔνερθε, δυνατὸς ὦ ὧν δρᾶσαι τάδε, δ1 οι 
Ἀ »μα 

τὴν θεῶν μεγίστην ὥστ ἔγειν τυραννίδα. 

ψεῖ ποιοοῦοῦ ἵπ τιν λα ρ ητοπέ ψοῖι δρεαΐς 
τυϊδοῖῃ." Ἡσοορον. Οτεακ Ρατγί. Ρ. 9. 
εα. ϑεᾶρθσ. ὅεθ 8150 Ὁ. 106. 

“δοκεῖ ΑἸά, σομίγαγν ἴο πιοϑβί δ155.᾽ 
Ἐοτϑβοπ. ὅϑόρῆ. ἀπεί, 680. ἡμῖν μὲν, εἰ 
μὴ τῷ χρόνῳ κεκλέμμεθα, Λέγειν φρο- 
νούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι. 

809. ““ ταὐτὸν Ξοαθ δῖ55. [π {πε 
πΟχὶ η6 ΔΙάμυβ ἄοθ5 ποΐ οπιϊί ἂν, ἃ8 
Ἄ Δ]ΟΚ. 566 πὶ5 ἴο ἃββϑιί; [ἴΠ 5ΒΟΠῚΘ ἴΠ 8 
ἔσο νοτάβ Πᾶν οοαἰθβοθά, ἀναμφί- 
λεκτος." ογϑοῖ. 

δι12. ““ ὀνομάσαι 411] εαά. δηὰ 88. 
1 Βανθ βάϊίϑὰ ὀνόμασιν, νγΥ ΒΟ ἢ κα ΒΘη 
νυ θη τι Πποὰΐ ν, ἃ5 15 σοηβία ΠΥ {Π68 
οᾶξΞ6, ΘΔΞΙΪΥ ἘΠ πε ἢ οἵ δἰἰθγδίϊοῃ. 
ΤΠ ςοηῃδίᾶπί ΟΡροϑίτἴοῃ θείνγθεη λόγος 
δα ἔργον, φΡατγιουϊατὶΥ ἴῃ {Π6 ἱτᾶρὶο 
ΜΥΙΘΥΒ, 15 Κπον (0 ΘνΘ ΤΥ ΟΠ6. ΝΟΣ 
ππέγθαθηί!ν Ὀεύμθθη ὄνομα ἀηὰ ἔργον, 
ἃ5 Οτεβί. 448. ὄνομα γὰρ, ἔργον δ᾽ οὐκ 
ἔχουσιν οἱ φίλοι. [ΗἸΡΡ. 608.} 1ρ}ν. ἃ 
ΕἸΖΙ. τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέ γει5, τὰ 
δ᾽ ἔργα σον Οὐκ οἷδ᾽ ὅπως χρή μ᾽ ὄνο- 
μάσασαν εὖ λέγειν. Βυΐ Β616 ΤηΔῪ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ΦΡΡΘΔΙ βοπιθίμιπηρ δα! Υ 1π 
1Π15 ορροπιξοι, παῖ π᾿ 9Π6 οἰ α56 8 
ΠΟΌΠ ἰ5. ρίζα, ἴῃ {Π|6 ΟἾΠΟΥ Β᾽μΌΪΑΓ ; 
ἴῃ 16 ὁπ {π6 ἃυῖϊο!α 15. δα αθά, 1π {ἰπὸ 

Οἴμαυ οτηϊτθα, Βαϊ (Π6 ἐγᾶσιο ΥΣΤΘΥΒ 
ἂο ποΐ σδιθί ΠΥ αἰζθηα το 50 ἢ ταϊθα- 
τ. ϑορῇ. ΕἸ. δὅ9. τί γάρ με λυπεῖ 
τοῦθ᾽, ὅταν λόγῳ θανὼν Ἔργοισι σωθῶ. 
ΤΊιοσα ἱπάθρὰ Επβίαι πὰ5 Οἀ. Δ. γ. 
1101, 608-459, 24. οἰί65 λόγοισι: δαΐ 
λόγῳ 5 τοίαϊπθα ὃν Ἐμμ)ί 15. ἰχ. 
Ρ- 868. ἀπά Ὀγ δ 1465 ὕπή6γ τί γάρ με. 
(Εά. Ο. 1187. τά τοι καλῶς Εὑρημέν᾽ 
ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. Ῥοῖὰ ρδτῖϊ- 

ΟἾΪΔΓ5 ὯΤΘ ἀἰδτορατάθά (4. 0. 782. 
λόγῳ μὲν ἐσθλὰ, τοῖσι δ᾽ ᾿ ἔργοισι» κακά. 
Εατ, Απάτ. 264. ΠΕΣ ἔχω σου δέλεαρ' 
ἀλλὰ γὰρ λόγους Κρύψω, τὸ δ᾽ ἔργον 
αὐτὸ σημανεῖ τάχα. Ἱτοδᾶ, 1241. 
τλήμων ἰατρὸς, ὄνομ᾽ ἔχουσα, τἄργα δ᾽ 
οὔ. Ον!]ὰ, Απιοι. 1. 12, 27. Ετρο δσὸ 
νΟΒ Γοδτι5 ἀρ] Ϊσ65. ργὸ 20 1 η6 56151.᾽} 
ΠΌΤ ΟΝ. 

814. ““ΑἸάυβ δηὰ 1} {π6 δῖ55. 
Βᾶνϑ ΕΣ πρὸς ἀντολὰς (ΟΥ ἀνατολὰξ), 
Βυΐ Οὐτηι1ο5 Πᾶν 6 ῥτϑίθιτθα αἰθέρος ἔτοιη 
Βίοθα5. χῖν, Ρ. 8522. δπά {15 ΡΙὰ- 
ἴάτγο αἰϑὸ 566 Π15 ἴο πᾶατὸ δά, 646 Εταί. 
Αγιοῦ. Ὁ. 481. Α. ἴον 1ῃ 186 Νῖ5. Ὁ. 
γι πὈΔΟἢ δββϑιίβ (πὲ ἡλίου Παά 
Ὀθθη ξιυθδβιιταϊθα ἴον τη6 οτἱσίπαὶ τοδά- 
ἴησ, ψθ]ο Μὰ8 οιᾶβθα, ΟἹά εαᾶ, 
Ὦδνβ ἀνέλθοιμ᾽ σΟΠ]ΟΙΠΕν.᾽ ΟΣ 80η. 
ΖἜ 5... Ῥτοιῃ. 460. ἀντολὰς ἐγὼ Ασ- 
τρων ἔδειξα. 

αἰθέρος, ΟΥ̓ ἰιδατοη, ἐπ Πιηιαηιεπέ: 
ΖΈβοῃ. ἂρ, 6. καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα 
καὶ θέρος βροτοῖς Λαμπροὺς δυνάστας, 
ἐμπρέποντας αἰθέρι. 

516. ΟΓ, 541. Ῥοίίεγ : ““πηϊρ]ν 1 50 
οὐΐδϊη {{|15 140] οὗ τὰν 50], {{|5 τροῖ- 
ΒΕΙΡΡ᾿ ἃ ΡόνῚ οὗἉ του δίιγ.᾽" Ηδ εοπὶ- 
ΡᾶΤο5 {6 νγοσαβ οἵ Ἠοίβρυτ: “ΒΥ 
ἤρᾶνθη, πθ ]ηκς, 1ἴ ΝΡ οτΘ ἃΠ Θαβυ ᾿θᾶρ 
Τὸ ρῥΙυοκ Ὀτέσ ἢ ΠΌΠΟῸΣ ἔγοπι [Π8 Ρᾶ]6- 
ἔαοθα 'ποοη ; Οὐ αἶτα ἱπίο {πΠ6 Βοέζοπι 
οἵ {π6 ἄθθρ, δ μοσε ξαίοπὴ-᾿ἰπῈ σου] 

ΠΘΡΘΓ Τοπ ἢ {Π6 στουπά, ἀπά ΡΊΌΟΚ ΠΡ 
ἀτγουνποᾶ Πομοὰν ὈΥ {ἰϊ6 ἰΙοο 5; ὅ0 Πθ, 
{πᾶς ἄο1}} τεάθθα ΠΕ ΤΠ ποθ, τηϊρδϊ 
ὑῦθαν ὙΥΊΓΠοαΙ οο-Τῖνα] 811} ΒΕ αΙφσηὶ- 
1165. (ὐὐιηρᾶτο {86 «ποτά οἵ δτ- 
αυϊη, ἴῃ Τὺνν ἰϊ, 9, Αάοββο ἥποηι τθρ- 
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σοὺτ᾽ οὖν τὸ χρηστὸν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι 

ΕὙΡΙΠΙΔΟΥ͂ 
Ἴ 

ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον, } σώζειν 8 ἐμοί. 

ἀνανδρία γὰρ, σὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας, 

τούλασσον ἐλαβε' πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι, 620 

ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε, καὶ πορθοῦντα γῆν, 

τυχεῖν ἃ χρήζει" σαῖς γὰρ ἂν Θήβαις σόδε 

γένοιτ ̓ ὄνειδος, εἰ Μυκηναίου δορὸ ὃς 

φόβῳ παρείην σπῆπτρο τἀμὰ τ᾽ ἔχειν. 

χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ. ὅπλοισι τὰς διαλλαγὰς, δ98 

μῆτερ, ποιεῖσθαι" πᾶν γὰρ ἐξαίρει λόγος, 

ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δοάσειεν ὁ ὧν. 
ἊΝ 3) ζει Ν κ“ὧ 3 »ο 7 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄλλως τῆνδε γῆν οἰκεῖν θέλει, 
3. 3 

εζεσ 7 

ἄρχειν παρὸν (6. τῷδε δουλεῦσαι ποτέ: 3 
΄»“- » 

9 , " 9 Θ Ν Α 

ἐκείνου δ᾽ οὐγ, ἑκὼν μιεθήσορναι. 

580 

πρὸς σαῦτ ἱτῶ μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 

15, ΓΘ] ἰηἴοΥ [)6058 που Θ 566 ρα] ΟΠ 6 Υ- 
τὶ). Τὰς, πη. χν, ὅ8. Οἴιρ16ο πἡοιηϊ- 
ἩΔΠΑΪ σα οτ}5 ἈΠ ΘΟΌ 5 ΠΔΡΥΔΏΓΙΟΥ οϑῖ. 

ὅ19. ἀνανδρία κ. τ. Δ. 00}. δειλία 
γάρ ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, ὅστις 
φθείρας τὸ μεῖζον, τὸ ἔλαττον ἐδέξατο. 
ΒΟμΐου. ΒΌΡΡΙ168. (ῃ6. ΤΟΙ ουσίπρ 11} - 
Βίδη 65 οὔ ἃ 5111 σοΟηΒίγυ 0 : 
Τρῃ. Τ. 609. τὰ τῶν φίλων Αἴσχιστον 
ὅστις καταβαλὼν εἰς ξυμφορὰς, Αὐτὸς 
σέσωσται : Ετοοῖῃ, ΕἼ, 1. ᾿ηἴϊ. τὰς χά- 
ριταξ ὅστις εὐγενῶς χαρίζεται, “Ἡδιστον 
ἐν βροτοῖσι ἴπ Ατβίορ. Βα. 127 

οἰϊεα ὃν Βαυϊρθβ, ἀλλὰ τιμὴ τοῖσι 
χρηστοῖς ὅστις εὖ λογίζεται, [866 “ΟΠ 51. 
15. τη αν, Ὀαΐ 655. δἰΠρίῖοα]. ὅ66 
ΝΙδτῃ. ατ. Οὐ. ὁ 481. 

“τὸ πλεῖον ΑἸά,. «πὰ ρᾶτί οἵ (6 
Δ199. ΤΕ γοϑὲ νττ τοί τὸ πλέον. 
ογϑοΉ. 

δ2ὅ. ““χρῆν γὰρ Οαπί. Δ, Β. ναὶ 
δ᾽ ἃ5 ἃ νΆΤ]οι5 τϑδάϊηρ Νί. ἢ. οΥ80Ή. 

δ20. ““ΜΑ]οῖκ. σοπ)θοίυτοϑ ἐξανύει 
ἔγον Δ. Ρ01], ἘΠι. 11]. 188. Πολλάκι τοι 
ῥέα μῦθος, ὅ κεν μόλις ἐξανύσειεν 
ἬἨνορέη, τόδ᾽ ἔρεξε, αῃα αὔονα 468. 
Βαζῖ 8ἃ}1] δῖδ55. ἴᾶνβ ἐξαίρει (τ ἐξαιρεῖ) 
85. Ψ06]} δ5 ΡΙαί. Ῥνυτμ. ρΡ, 891. Β. 

ΤΙθτηἶβί. 1ϊ. Ὁ. 37. Β. χνὶ. Ρ, 207. Ὁ. 
απὰ ΥΥ γεςοηθάοῦ ΠΒὰ5. Ἱππιαϊθα 1ῃ }}15 
Ἐρίβε. (τ, ρ. 10. τπᾶ} {}}15 τεδάϊηρ 15 
οοηῆιταθὰ ὈῪ Δυ]ᾶη Οταΐ, 11. ἢ. 7. 
Β.᾽ Ροτγϑξοη. 

528. ““ τήνδ᾽ οἰκεῖν χθόνα θέλει ΝΜ. 
θέλεις 1. ονϑβοη. 

829. “1 αν οαϊίεα ἐκείνου ἴοτ 
ἐκεῖνο ἴῃ οοπίοτγιη!ν τυ} (Π 6 ΟρΡΙΠΊΟΩ 
οἵ ἴθανγθβ ἃπα δ αἰοκ., οἡὐ συ τοῇ 8566 
ΔΙ6ά. 734." ογϑβοη. ἐκείνου, 50. τοῦ 
χρηστοῦ, δ17. 

δ30. “δουλεύσω ΑἸά4. δουλεῦσαι 
πιοβὶ δῖ55.᾽ δον βδοῆη. 86 ι.56 οὗ [88 
ἰηῆῃ. ἴῃ ὀχοϊδιπαῖοηβ οἵ ἐπαϊρπαΐζοη, 
ΘΡμνῖ86, ὅζο. ἴθ. ποιιορα οπα δῖεα. 
1047. 

531. πρὸς ταῦτα, ἐπογοίογο, αοοογά- 
ἱηθ8}}: 866 Ηθο. 849. Βϑητθυ οὐ ἤοτ. 
δαῖ. 1. 6, 87. τοδαβ αὐ ἤο ἔον οὐ ἢος. 

“ἴχῳ μοι πῦρ ΑἸά. μὲν ἴον μοι ποτ 
1 λπ θη δῖ85. ἘαΠρΙ 4685 Βανιηρ οἶσθα 
(Πη6 58η16 σϑῖβθ ἴῃ τἰϊθ Θ]θαβ, ἢ] 
{ταπϑοῦῖθθ 16 πέτα ΡάββΆβθ, ἀπ 1 
ΤΩΔΥ ἃῆοτά ἃ [1{{|| Θηϊθγϊαϊηταθπί τὸ 
1η6 τρϑδάθγ, νγϑαῦῖθα υυῖτῖ. ψΆΓΙΟΙΙΒ 
τϑδάϊησβ ἃΠ4 ογατητηδίϊολ] Πἱπ το, ὉΥ 

1π8 ομϑτηβ οὗ, ῬΟΘΟΥ͂ : Πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω 
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ζεύγνυσθε δ᾽ ἵππους, πεδίω πίμπλαθ᾽ οὑρυνούτων, 

ὡς οὐ παρήσω τῷδ ἐμὴν τυρουννίδα. 

εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν γρὴ, τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον ἀδικεῖν" τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεῶν. δ88 

Χο. οὐκ εὖ λέγειν γρὴ μή ̓πὶ τοῖς ἔργοις καλοίς᾽ 

οὐ γὰρ Κα κουλὸν σόδ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκη πικρόν. 

Το. 

μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, Πίμπρη, 
κάταιθε σάρκας, ἐμπλήσθητί μου Πίνων 
κελαινὸν αἷμα, πρόσθε γὰρ κάτω Γῆς 
εἶσιν ἄστρα, γῆ τ᾽ ἄνεισ᾽ εἰς αἰθέρα, 
Πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι θῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 
ΑὈὐτοβοί 88 ποίϊεθα {πΠ6 ρᾶξβαρθ οὗ 
Ζ ΒΟΠγ Ἰὰς ἴῃ ΡῬτότη. 991. [ΞΞΞ΄ 028. 
πρὸς ταῦτα, ῥιπτέσθω μὲν αἰθαλοῦσσα 
φλόξ: ῬμΠοβισγαΐαβ 566 15 ἴο αν Παὰ 
Ῥοίΐῃ ἴῃ νίενν, Ν. Α. νἱῖ. 14. ρ. 291]. 
ὑπὲρ τούτων, εἰ καταλύοι τις αὐτὰ, ἴτω 
μὲν πῦρ, ἴτω δὲ πέλεκυς, ὡς νικήσει 
οὐδὲν τούτων, οὐδὲ ἐς ὁτιοῦν περιελᾷ 
ψεῦδος.᾽᾿ ογϑοη. 

ὅ82. “Ἅ πέπλασθ᾽ ΑἸά. πίμπλασθ᾽ 
ΟΠΘΙ5, ΟΥ πίπλασθ᾽. Ῥαΐ 1η ἴουτν ΝΙ55. 
ΤΙΡΠΥ πίμπλαθ᾽. ἃπα {{||8. ΒοΔΙροΥ 
παά ποίϊοθα, ΓΒ 15. αἶδὸ ἱπίβπαϑα 
Ὀγ {πὸ Νῖ5. 7. ἴῃ ποῖ 15 πίμπλαδ᾽,᾽᾿ 
Ῥογϑοη. 
9 66 Οἴςεῖο 686. ΟἿ. 1: 2]: 

“ΝΠ 51 νἹοϊαπάστῃ δϑί 15, Τρ ΠΔΠ6Ὶ 
δταια Ὑ]οΪαπάσηλ εϑῖ : 8Π18. ΤΟ ῸΒ 
Ρἰβίδίεπη (016. Ηδ6 Ἃ{{Π||π ριοσθθάβ: 
“ Ὁδρῖι}18 Ἐΐθοοθ8, να] Ροΐϊα5. Τϑυτῖ- 
Ῥἱά65, 4ὰϊ Ιὰ ἀπὰμ, αιοά 50 θοὰς 
Εἰββιπηὰηὶ ζαδυϊῖ, ΘΧΟΘρΟΙ Ὁ Μ ΉΏΘΓΘ 
ὙΥ ψείθηραοῖ Β10]. Οτῖϊ. Ῥ. 111. Ρ. 80. 
ὯΔ 5 γγ068}} ποιϊοϑα τπαΐ {Π| ννοτά5, ἦ ν6] 
Ροίϊα5 ΕΠ ρΙ465,᾽ τα δὴ δυϑαγὰ ἰηίου- 
Ῥοϊαῖίοη. ΟἿνἍ Ταβο. 1. 44. “ Μαρπὰ 
ουἱρα Ῥεϊορίβ5.᾽ ̓  Ῥοιβοη. ΤΠ8. βθη- 
Ὁπιθαὶς Οἴσασο βᾶγ8. νγνὰϑ σοί 08} 
ἴῃ (16 πιοαΐ οἵ (δβᾶσ. (ὐοηιρᾶγθ 
Ῥορεῖβ ΕἸθρὺ ἴο {6 ΜϑιμουΥ οἵ ἃπ 
ΤΠπέοττυπαίϊα Τὰν : “ Ατπηθϊτοη ἢτβί 
ΒΡταπρ ἔγοτη γοῦν Ὀ]οϑί δῦοάθβ, Τὴ 
δἰοτγῖοιι5 ζαυἱε οὗ δΔῆρ6}5 ἃπά οὗ Θοἀ.. 

ὅ86. εὖ λέγειν, ὅε)101. οὐ χρὴ τὰ 
φαῦλα τῶν ἔργων λόγοις καλλωπίζειν : 

ὦ τέκνον, οὐχ, ἅπαντα τῷ γήρῳ κακὼ, 
7ὔ 7ὔ 

᾿Ετεόκλεες, πρόσεστιν, 
Φι 7] 

ἀλλ ἡμπειρία 

ἃ51π Ηδο.1178. ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρὴν 
ποτὲ Τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν 
ἰσχύειν πλέον. ᾿Αλλ᾽ εἴτι χρήστ᾽ ἔ- 
δρασε, χρήστ᾽ ἔδει λέγειν. Εἴτ᾽ αὖ πο- 
νηρὰ, τοὺς λόγους εἶναι σαθροὺς, Καὶ 
μὴ δύνασθαι τἄδικ᾽ εὖ λέγειν ποτέ. ((- 
Νίεα. 580. 

μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς, ἐαοορέ 
αὐλόν} {6 σοπαϊτιοὶ ἐδ φορά : ϑομο]εί. 
ΤΟΙ Κ5 τπᾶΐ 1Π6 ννογῆβ ἴῃ {118 ἃΓ- 
ΤΠ σΘΠΘηῦ 816 ποΐ ἰο 6 σοῃβιἀθσθα ἃ5 
᾿ανῖπρ {Π6 5816. ῃ)Θδηϊηρ ΙΓ τοῖς 
καλοῖς ἔργοις, αὶ ἰο δ6. Θαυϊνα!οηῦ ἴο 
εἰ τὰ ἔργα σον μὴ καλά ἐστι, ἴϊι ἀτιῖ- 
οἰΘ Πανίπηρ Π6 ἴογοθ οὗ ἃ βοββθϑεῖνθ 
ῬΙοποὰη. θθ {Π|6 5ΆΠ1|6 1π [5 ρα, οὗ 
ΜΠΔα]θῖοη. οα {Ἰὸ τθοκ Ατίϊο]θ, ρ. 
148. 

697. ““τόδ᾽ ἴογ τοῦτο Βτύποκ ἔτοχὰ 
{π6 τιϑιη τ." ΟΥ̓ 80Ή. 
ΘΙ ἐπ ν, ΝΠΕὺς: ΥἱΣ 25. “ΠΟῚ 

ΟἸπΠΪᾶ ΘΙΆΠΩΙΟΥ ἴᾶ8, Θυῶ ΓαρΊ πιὰ 8, 
Παρϑί; 56 115 νϑῆϊξ 585 ἃὺ 8 ΠΉΪ5.᾽ 
Δ ]οΚ. {πἰπκ5 {Ππαὺ ΕατΊρ. ᾿πτθπ θα δη 
ΔΙ] βῖοπ ἴ0 {Π6 δογιῖα οἵ ϑόρβοοΐθβ, 
πάντ᾽ ἐμπέφυκε τῷ μακρῷ γήρᾳ κακά : 
1 ἅτὴ οὗ οριπἰοῖ {ΠπΠαᾶΐ Α γἰβίορ Δ Π 65 μὰ 58 
ΔΙΠαἀρα (ὁ ἘλατΙρ. ἴῃ (πΠ6 Υῆ,88ρ8 439. 
εἶτα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ 
κακά ." ῬονϑοΉ. 

δ99. δ40. “ΤΙ. ὅ0110], τηθη το 5 
ἐμπειρία ἃ5 ἃ νϑτιοι5 τθαάϊησ. Αρᾶσῃ 
λέξαι εααἃ. 55. ϑοχίιιβ ταριτσυϑ8, 
Τιαοῖᾶπ, {π᾿ ὅ0Π01. οα Τιυη 515 [ῃ8 
ΤΗτγδοῖαπ ; Ὀαΐ δεῖξαι Βίοβθεθιι8 ΟΧν]- 
Ῥ- 475. οἀ. Οτοί., νντοῖ Ματθίας ΟρρΡ. 
ἴ. ΠΙ. ᾿. 441. 591, εἰΐο5, ἃπα Ηοπηρσα 
δὰ Βα μπ ΚΘ η ἄρρτονθ. ὅ68 {Π6 ἰδίζεσ 
ὁπ ἴῃς Ηνπηη ἴο (ὐετθβ 479. νῇδτθ 
Ῥαυβδηϊαβ τθαᾶβ δεῖξε ἕο εἶπε, Επη- 



40 

3) “Ὁ “" 7 ", 

ἐγει τί δεῖξαι τῶν νέων σοφώτερον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

δὅ40 
7 “Ὁ 2 7 3 7] 

τί τῆς κακιστζῆς δαιμόνων εφιεσου 
4 οω Ν ’’ ἸΣᾺ "ὃ [ς ἘρκΑ ὁ 

Φιλοτιμνίοις, παι ; βῆ συγ ᾿ ἄδικος ἢ θεὸς 
Ν 3...9 74 Ν 7ὔ 3 7 

πολλοὺς ὃ ες οἰκοὺς καὶ πολείς εὐδαίμονας 
ς. κν.ν 3 »“ 3....5 3.5.5 Υ “ὝἭ ζ, 

εἰσηλύς κἀξῆλθ᾽ ἐπ ὀλέθρῳ τῶν γρωρνένων. 
2 35. κ“" δ 7 Ὡ [Ὁ] 7 7 

εῷ ἡ σὺ μοαινει κεῖνο κώλλιον, τέκνον, ὅ4 
, -“ ὶ 

ἰσότητα τιμᾷν, ἢ φίλους ἀεὶ φίλοις, 
7 ͵7ὔ 

πόλεις τε πόλεσι, συμμάχους τε συμμάᾶγοις 
ΩΝ Χ 7 ᾿ 

ξυνδεῖ τὸ γὰρ ἴσον γόρνιψνον ἀνθρώποις ἔφυ 

ῬΙά65 1π Θίοθευβ ἰχχὶ. Ρ. 491. οὐδ᾽ ἂν 
λόγος δείξειεν, γγνΠΘῚ6 ΟΘ5ΠῈῚ ᾿88 Ππο- 
ΠοΘά τη {Ππ6 τηδρὶη ἃ ὑγΟ 586 τθδα]ηρ 
λέξειεν. Τπ ϑορῖν. ΡΠ]. 426. οἴμοι" δύ᾽ 
αὕτως δείν᾽ ἔλεξας, {{|6 50}Π0]. ᾿νὰ58 ῥτο- 
βούνθὰ τΠ6 (τ6. τϑδαϊπηρ, οἴμοι" δύ᾽ 
αὖ τῷδ᾽ ἐξέδειξας. ον τῷ γήρᾳ [8 
ϑο ο!, ὁπ. ΠΙΟυ 58. 835. ἸΠΟΟΓΓΘΟΙΙΥ 
τῷ βίῳ.᾽ ῬυγϑοΉ. 

δ411. ““Ῥῖου ΟἸιγνβοβίοη) Οτ, χυἱ]. 
Ῥ. 249. Β. οἷΐεθ5. πλεονεξίας ΘΠ ῸῚ Ὀγ ἃ 
τη ἰδία 6 οὗ [Π6 ΠηυθτΔ ΤΥ οὐ οὔ [πΠ8 σοργ- 
151. οι ΘΕ] Πρ 5101118 7 ΟΟΟΌΙ5 ἴῃ Ηθο. 
611. Βρβιά68 Νῖββ., φιλοτίμιας 15 46- 
ξεπαθά ὃν ῬΙυἰαγοῦ, ὅυ11ὰ Ρ. 488. 
ΒΒ. Ὀγ ατορ. Νῆχ. Ἐριβί. σχ!ηὶ, πα 
Ὀγν ΑλΠαη ἴῃ δαϊάδβ ν. παράφορος. 
Συνενθουσιῶντες αὐτοῖς, καὶ τῇ παρα- 
φόρῳ τῇδε φιλοτιμίᾳ τῇ κακίστῃ δαι- 
μόνων ἐκριπισθέντες ἀπολώλασιν : γγίνθτΘ 
Ῥοτίαβ ἢ85 {γϑαίθα {1 βιθ]οοῦ νἱτἢ 
ΤΏΟΤΘ ΔΌ1ΠΠΥ {Πρ ἸΚαβίοτ,᾿ ἡ ογ 80. 
Οτἱ [Π6 σοηϑβίν, οἵ νϑγὺβ δι σηλγιηρ ἐ0 
ἰουθ, ἐο ἰοηρ ον αἀπῳ ἰπὶηρ, ἃ5 ἐπιθυ- 
μεῖν, ὀρέγεσθαι, γλίχεσθαι, ἐφίεσθαι, 
ὅζο. νῖτῃ ἃ σ6η., 886 Μίαί, τ, Οτ. ὁ 
928. 

542. ΤΊΟΙΠΟΡΘ ΔΡΡρΟΒιΕΙΥ οἰΐθ5. 510 - 
ΒρΘατθβ Καὶ. ἤξητν 111. Αοὶ 111, ὅς. 
2, Ογογιιροίϊ, ἢ οἰιαγρ ἐἰι66, Πη5 αἰϑαν 
αἀπειθϊξϊοη : ὃῳ ἐπαΐ 5ἵη ζεἰΐ ἐἰο ἀηρ᾿ 65 ; 
οι σαπ πάη ἔδιθη, ἐΐ6 ἔπιαρ᾽6 ὁ} ἐιὶδ 
αϊεον, μο}6 ἐο ιυἷη ὃν ̓ ε3 

845. ““ σημαίνει 1. τοῦτο κάλλιστον 
βροτοῖς ἴ)ῖοη. Απᾶὰ ἰπάθθα {Π| Νί85. 
Ὁ. Ὁ. 1,.. ΒΚ. ἀπά [μ6 βϑοοπᾶὰ 1 ϑυάθῃ 
δᾶνϑ κάλλιστον. Αρδῖη ἴῃ 5847. 1 ᾶνθ 
τοβίοσθα σ ἴον ἔξ, ἅμα ἰμᾶΐ οῃ. (ῃ8 δυ- 

τπουῖίγ οὗ (Π6 (σαπιῦτ. Μ5, ἂπά οὗ [ἢ 58 
τηατκοα 4, Κὦ, Μ. Ἐ., οἵ Οἴθιη. ΑἸοχο 
ϑίγοηι, ν. Ρ. 608. οὗ ΡΙοΐατεῖ ἀ6 Εταῖ, 
Αμοῦ, Ρ. 481]. Α. ϑγιιροβ. 1]. 10, 2. 
Ρ. 048. Εν ἂπᾶά οὗ 1)ῖοπ. Τ|ῖ5 5. ἃ 
{ΠΠ1πηρ᾿ ροϊπί, ΠΟΥ 5 ου]α 1 αν πουρὩς 
10 γοῦν οἵ ποίϊςθ, δχοθρί {ῃδί θ6-, 
ΒΙΠΠΘΙΒ. ΤΩΔΥ τοιλατίς, 1πᾶΐ ὈΥ {6 8ἃα- 
τη ἰδβίοῃ οἵ 18 τοδάϊηρσ, 6 ἤν ἔγ 1606 
᾿βαϊηθα ἂπ ἰδ 5. [ῸΓ ἃ β8ροῃᾶββ.᾽ 
ογ 0Ή. 

δ46. (ἢ, Μεοά, 122, τὸ δ᾽ ἄρ᾽ εἰθίσθαι 
ζῇν ἐπ᾽ ἴσοισιν ἸἹζρεῖσσον. ῬΒΟΟΥ 465 
604. πάντων μέτρον ἄριστον. Ι 

ὅ48. τὸ γὰρ ἴσον. “ἾΪπ ἐγαρῖς, 
Ἰαρμιῤὶο8, ἐϊ 6 βεοοπα εἰ] αὐΐο ῳ ἃ ἐγὶ- 
ὀγαοῖν οὐ οὔ α ἀαοίμὶ ομρνε ποΐ 0 δὲ 
οἰξἠιογ" α πιοπυϑη αὐ 6, τοπιλοῖν 16. ἦποά- 
Ραῤίθ 977 ϑορὶπηϊηρ᾽ α τεΥ86, (α.5 ἂν, γὰρ, 
δὲ, μὲν, τε, τι5,} 01" ἐπε ἰαδὲ βμ1ἰαὐϊο οὗ 
α τσογα. Το {6 680 οἵ ουγν Κπον]θάρρ, 
ΒΟ 15 δ ογάβ πὸ Ἐχαπρ 6. οἵ τῃ18 
ἸΠΠΟΘη 66, ἃῃ ἃ ΒΟρΠοοΪ65 ομΪν ἵννο : ῬΉ]]- 
999. Οὐδέποτέ γ᾽ οὐδ᾽ ἣν χρῇ με πᾶν 
παθεῖν κακόν : 1892. Οὐδέ ποθ᾽ ἑκόντα 
γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. ῬΟΘΥΠΑΡ5, 
Ὠον νι, ἴῃ {ἢ 686 νϑυβθβ οὐδέποτε 1510 
Ὀ6. σομβιάθιθα ἃ5 Οη86 ψοχα, ἃ5 1 15 
ΠΟΠΙΤΟΙΙΥ͂ ΤΟρΥθϑθηϊθά. ἷπ {πὸ τα- 
τηδῖτ5 Οὗ [συ τὴρ., 6 πᾶνε ΟὈβουνϑα {Ππ6 
Το! ]οννίπρ Θχδηρ]6β: 1. Οὐ. 2. Οὐδὲ 
πάθος, οὐδὲ συμφορὰ θεήλατος. ἃ. Ῥῃαη. 
δ48. 8. ϑρρ!. 868. εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα, 
καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν. 4. Ἰρἢ. Α, 
808. οὐδέ σε φέρειν γ᾽ ἅπασιν Ἕλλησιν 
κακά. Τῇ σοτηιηοῃ τϑϑάϊπρ' ἰβ, Οὐδέ 
σε φέρειν δεῖ πᾶσιν. ὅδ. ἐρ᾽α. 498. εἰ 
δέ τι κόρης σῆς θεσφάτων μέτεστί σοὶ. 
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τῷ σλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καθίσταται 

τοὔλασσον, ἐχθρᾶς θ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. δδ0 

κωὶ γὰρ μ ἐτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη στωθωὼν 

ἰσότης ἔταξε, κἀριθιὸν διώρισε. 

γυκτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον, ἡλίου τε φὼς 

ἔσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, 

προ αὐτοῖν φθόνον ἔγει νικώμενον. δ58 

εἰϑ' ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάξει δωρνάτων ἔχων ἴσον, 

6. Βαςεΐ.. 192. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὃ 
θεὸς τιμὴν ἔχοι. ΤἼ|ΙΘ ττὰ6 τϑδαϊηρ 
5ΘΘΙῺΒ το 06, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίαν ὃ θεὸς ἂν 
τιμὴν ἔχοι. ἴ-. ἰθϊα.. 285. ὥστε διὰ 
τοῦτον τἀγάθ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 8. Ἐ- 
Ἰθοί, ὅ80. οὐδέποτ᾽ ἐδόξασ᾽. Οὐδ᾽ ἐγὼ 
γὰρ ἤλπισα. Τί τηᾶν θὲ ορβοινϑά, [μαΐ 
ἴῃ 51Χ οἵ {ἰπε56 εἰσὶν νθῦβθβ, ἃ5 Ὑ76]] ἃ 5 
10 1Π8 νΘΥ86 ΠΟΥ ΠΟΙ σοηΒ᾽ ἀθγδίιοι, 
116 ἴοοῦ γνβῖο ἢ χα σοηβί θυ ἃ5. [66 η- 
[ἸΟῸ5 15 {Π6 ἔἢτϑε ἰοοΐ οὐ [η6 νϑιβθ.᾽᾽ 
ΕἸπΙ5Ι γ᾽ 5 ϑνῖενν οὗ Δ αγκ] απ αἾς Βαρρ!. 
υᾶσί. ον. νι]. Ν. 14. ν. 448. 4602. 

νόμιμον, ““ ῬΙαΐατοι ἢ. 481. αἴοτά8 
ἃ. ὈΙΔΌΒΙ016. ας 4156. γθδαϊηρ, μόνι- 
μον. Μαβρυ. ὩπβυσΟΘΒΒΙ ΠΥ οοη]θο- 
ἴμτθ5. δόκιμον." Ιογδοη. ὅϑ680]. ἂντὲ 
τοῦ δίκαιον, καὶ ἀσφαλὲς, καὶ βέβαιον" 
οἱ γὰρ νόμοι ἀμετάτρεπτοί εἰσιν. "Αλ- 
λος' νόμου δύναμιν ἔχον, τουτέστιν, 
ἀσφαλὲς, φίλιον, ὑπάρχει. 

849, ““ πλείονι τᾶν δῖ55., δαί 
πλέονι ΑἸα. 1,. ΟἸοαθηβ, Ῥίοπ, Ρ]ὰ- 
[το Ρ. 048. 1, Αὐδίοῦο ΠῚ. Επ- 
αθ}). ν 111. ποῦ [δ ἔτοτα {π6 ὑδοίπηϊηρ, ἢ 
ονβ0Ή. 

ὅθ, ““ἐχθρᾶς δ᾽ ἡμέρας ΑἸά. απὰ ἃ 
Ῥοτίομ οὗ {(π6 Νῖ55, θαι θ᾽, ποῖ δ᾽, {Ππ|Ὸ 

Οδαιῦτ. ΝΜ5. (,, ἀπὰὶ (]οπιθηβ, ἃπα ἃ8 ἃ 
νδ οὰ5 τοδαϊηρ ΝΙ. Ἀ. ἔχθρας θ᾽ ἡμέρα 
Αὐϑίοι!θ. ψί]οῖ, ουπ]εοίαγθθ ἔχθρας 
θ᾽, ἧς ἐρᾷς, ἴπ ορροϑιιίοπ ἴὸ ΠΟΤ 
ΔΊαβρτ. ΠΡΡῚΙν, αποίο5. ὅορῃ. ΤΊδο]!. 
64. ἐξέλυσ᾽ ἐπίπονον ἁμέραν. " Ρον- 
80. Π 60. 8604. λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν. 

554. ““ βαδίζειν ΑἸά. ἂπὰ 5οπις Νῖ58. 

Α Ππ||᾿Ὸ Ὀθέοτθ Ῥυϊϑοϊδη μ85 ἱποουσθοῖν 
ἰσότητ᾽,1Ἰ. Ὁ. 542,17. 512, 85. ογϑοη. 

δδῦ. ῬΏΟΟΥ]. 68. Οὐ φθονέει μήνη 
πολὺ κρείσσοσιν ἡλίου αὐγαῖς. 

δ80. ““ Βιταί5 τἀ] 165 {}15 Π1πΠ6 1π 
19 Ῥῃωηΐββο, 1. Ρο]]. ἰχ. 124. εἶθ᾽ 
ἥλιος μὲν πείθεται τοῖς παιδίοις, Ὅταν 
λέγωσιν, ἔξεχ᾽, ᾧ φίλ΄ ἥλιε." Ρογϑβοῆ. 

“ εἶτα ἴθ ἴῃ6. Ὀθοὶπηηρ' οὗ ἃ 56ῃῆ- 
ἴθποθ 'ἴπ Δίειο τυυϊίοιθ ἃπα υϑεα 1η- 
[ΕΥΤΟ ρα. 6] Υ, ΘΧΡΓΘΒ5685. ὑπε ηπαΐϊολι, 
ααηλιγλαἰίοτ, ΟΥἨ ἀοΥιϑιοη ; ἈΠ τηΔῪ 8 

τϑηάοθιθὰ ἴῃ Ταῖπ ὮΥ ἐέξαη 6 ϑἱοοῖπα 
ὑ6γ03 6᾽603" Μα]οκ. 8668 θείου, ὅ58. 
607. ψιροτ Ρ. 8906. 

δδ7. “ἔχειν ΒΕ σβεθια5 Ῥτρ. Ενδηρ, 
ν]. Ρ.. 359. Ο. ΤΠεοάοτείαβ ἹΠοτᾶρ. ἰν. 
Ῥ. θ2, 49. Ψα!οΚοηΔΘΥ τϑιμᾶγκβ οοτ- 
ΤΘΟΙΪΥ͂, ἴπ πὴ ν ορίπίομ, ὑπαὶ Ἐπ Πρ. ἃ]- 
ΓΔΒ. ΘΙΏΡΙΟΥΒ [Π86 ΡΔΓΙΟΙρ 6 ἴῃ {15 
[όσα] ἢ {Ππδτθΐοτθ ἴῃ [86 ΤοΠ]Ποννηρ᾽ 
νΘΊβΘ. ν᾽ ἢθίποτ γου τοδά ἀπονεῖμαι νν11}} 
ΑἸάυβ ἀπὰ βοῖπδ ΝΙ55., οἵ ἀπονέμειν 
νυ ἢ} [Π6 Βοάϊεῖαη, Του ἄδη, (. 4. 1. 
γΟὰ Μ}1}} Ὀ6 σσοησ, Νείμας ἀπ ἄπο- 
νείμας ἅτ6 Ἰησοῃδιβίθηΐϊ να ἴῃ6. ΟΤΘΤ 
οὗ τη ἴθπβθβ, ΥὝοα ταϊρι ᾿πἀθθα μὰν 
ἀπονέμων, Ὀπῖ 1 Πᾶνα ρίσεπ ὈΥ ἂμ ΘΑ ΒΊθΥ 
ΔΙτθταῖῖοη ἀπονεμεῖς, ἃ5 1{ τῇ 6 ΒΘ [ΘΠ 606 
6 Γ6 ΤΘοοπηθησθα, ἃ5. ἴπ Ηθο. 848. 
εἴ πως φανείη γ᾽, ὥστε σοί τ᾽ ἐχειν 
καλῶς, Στρατῷ τε μὴ δόξαιμι : ν ΕΥ6 
[ἢ 6 νϑι ταϊρῦ πᾶν ἀθρθηάθα οἢ ὥστε, 
ἃΠ4 ποῖ οη εἴ πως, ἃἀπᾶ μὴ δόξαι ᾽μὲ 
τηῖσ τ πάνθ θθθὴ ψτϊ8η.᾽᾽ ΟΥΒΟΠ. 
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Ν “ΜΝ. 9 "ἢ, ἣ “39 Ἁ 6 δι 

κοΐ τῳ Οαὐπόνερνείς : κοωτῶὼ ποὺ στίν ἡ Οἰκῆ: 
’, Ν ΖΝ 9 7ὔ ἡ 3 7, 

{ι τῆ: τυρουνίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 

τιμνῶς ὑπέρφευ, καὶ μέγ᾽ ἥγησαι: 3 τὸ δὲ 5800 

πε εἰβλέπεσθαι τίμιον: ΚΈνΟν μὲν οὖν. 

ἢ πολλὰ μογθεῖν, πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι, 
᾽ ΤῸΝ Ὧλ Ν , 37 3.3. : ,ὔ ᾿ 

βούλει: τι Ο ἐστί τὸ πλέον: ονὸμν ἐγειῖ μόνον 
9 Ν ρ- κε Ζ 

ἐπεὶ τῷ γ᾽ ἀρκοῦνθ᾽ ἱκανὰ τοῖσι σωφροσιν. 
“ Χ 2 9 ἡ) ’ Ν 

οὔτοι τῶ γρημοτ δια μεκτήντοαι βροτοὶ, 865 
Ν ων -“ Ὁ 20 ω ΟῚ , ᾿ 

σὼ τῶν θεῶν ὃ ἐγοντες ἐπιμελούμνεθω 
[γ2 Ν ἥ 3 ᾿ 9... 9 [οι ᾽ὔ 

ὅταν ὃς γρήζωσ᾽, αὐτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 

ὅδ8. Τὴ6 ῥῬϑγίιοῖθ ποῦ σοπν 5. ἃπ 
᾿ηαϊσπαπί πορδίίοη : [16τ80]. 870. ποῦ 
ταῦτα καλῶς ἂν εἴη ἸΠαρά γ᾽ εὖ φρονοῦ- 
σιν; 511, ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέτει ; 
ϑορῖι. (ΕΒ, Ἱ, 890. ἐπεὶ, φέρ᾽ εἰπὲ, ποῦ 
σὺ μάντις εἶ σαφής ; (Οἵ, Οτεβί. 792. 

δὅ9. ““Ἴ6 ΤΟ] ονγίησ νθσθθ, ν ΒΙΟἢ 
Ψ Α]οΚ. τ] ΚΒ 15. ὁη6 οἵ στρ 465, ἴῃ 
Αρρεοπά. γαῖ. Ῥτον. 11. 6. ἣ γὰρ τυ- 
ραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ, Δίιιρτ, Πὰ5 
Ρἰᾶςβὰ ἃ5. 116 ἀστἢ ἀπιοῖῦσ τῇ ΠΟΘΓ- 
ταΐῃ ἔτασιηθηῖβ, μανὶπρ (τυϑίθα ἴο [ῃ6 
Τηλτσίη οἵ (θϑηθιβ δίοθεθαβ χἰνῖ!. 
(Σχ.) Ρ. 843, 49. αι [6 δά. οἵ ατο- 
[105 ΒᾺΒΟΗΪΥ [᾽οπγ 5188; ἀπ Ρ]ἰδτοῇ 
ἂρ Ἐοτίυπα ΑἸΘχδη πη Ρ. 338. Ὁ. εΣχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ ἈΒΞΙΡῊ5 1ἴ τὸ Τ)1οη  515.᾿᾽ ΠΟΥ- 
80). Οἵ, βόρῃ. (4, 1, 878. ὕβρις 
φυτεύει τύραννον. 

560. ΒΙοτηξ, ἴηὴ 6]ο55. Ζύβοι, Ῥ6 18. 
820. 15. οἵ ορίπῖον ταῦ {Πὶ5 Δάν υῦ ννἃ8 
ΟΥΡΊΩΔΙΥ νυ ὑπερφῦ, ἴτοπὶ (Π6 
86].. ὑπερφυὴς, Θαιυοδϑῖῦθ, φαχέγαογ- 
αἰμαν}. 
“15 Ἰ1ὴ6 15. σϑηθτα! ν «οαϊ θα καὶ 

μέγ ἥγησαι τόδε; 1 ἴανθ [ο]] ον οα 
ΔΨ αἰοκ., ψηῸὸ Ραποίπδίοβ. δοσυγδίθ] Υ, 

Ῥας τῖτ 1655 σοι θοίῃ 6855 τϑδάβ τί δὲ π.- 
Αὐπαπ Ν, Ἡ. 11. 12. ὅστις δὲ ἐρᾷ φθο- 
νεῖσθαι, τοῦτο δήπου τὸ τοῦ Εὐριπίδου, 
περιβλέπεσθαι σπεύδει, ὅτι δὲ τοῦτό 
ἐστι κενὸν, ὃ αὐτὸς Εὐριπίδης φησί. 
ΤἼα5, Ἰοηρ Ὀθίογθ (ὐὑαϑδιῦοι ἰδ οοΥ- 
τϑοῖρα Ὁ ἔτοιῃ σοῃ]θοίωτθ Οὐ Θαϊ(ΟΥΒ 

ἴτοῦ Νῖ885., δὰ Τιδιπθῖηπὰ8. αποίθα 
11Π|ὸ ραβθᾶρθ οα ἢοσγᾶςθ ϑϑθιτῃ. 1Ϊ, 8, 
13.᾽ ογϑοΉ. 

561. ““ μὲν οὖν 5,ρῃίῆςσαίς η10 ὙὉ67Ὸ : 
αὖ Χοποριιοῦ αατφτθηί, Οἱ παρά σοι 
τούτων οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν ; ΤΘ- 
Βροπᾶεῖ, πάντα μὲν οὖν, πιο Ὑ670 021- 
ηΐα. Ατἰϑίορ!ι. ὥςο]. 1102. ἄρ᾽ οὐ κα- 
κοδαίμων εἰμί; βαρυδαίμων μὲν οὖν." 
ΨΊροΥ πα Πριτη.- 

862. ““Μίοπδπάεν Εταρτῃ, ἴῃ, Τί πολ- 
λὰ τηρεῖν πολλὰ δεῖ δεδοικότα ;᾽ ϑεπερῖ, 
Ἠοτ. (γι. ἢ, 16, 42. τιυϊία ροίθηειθαβ 
Ἰοϑαηΐ ταῦ ἱίᾶ ; Ὀ6Π6 6βΐ, οἱ [26ῖι5 οὈ- 
τ}1 Ῥατοδ σποα 58.118 ϑδῦ Ἰη8ηἃ. 

ὅ04. “τοῖς γε ΑἸά, ἀπά ἃ ροτίϊοῃ οὗ 
{Π6 Μί88. ἃ5 γγ8}] ἃ8 ΟἸϑιη. Αἰθχ. δίτοζῃ: 
νἱ, Ὁ. 701. τοῖς δὲ 4. τοῖς νττπουὺΐ γε 
Θιοῦεθα5 ΧΟΙΪ, (Χον.) Ρ. ὅ14, 41. ἴπ {16 
εἀα. οὗ Τηης. πὰ θβηθὺ: τοῖσι Ο. Κ᾿ 
Τ,. Μ. Β.. δῃηὰ {πὸ ἵἴνο [ον ἄθη Νῖβ58. [πῃ 
δ06. ἑλόντες ΕἸοΙ.ἡ ΟΡ 80Ή. 

ὅθδ. ““ οὔτοι, σοιηροπῃαοα οἵ οὐ ἀπά 
τοι, ἀθῃϊθ5 ψ ἢ ἈΒΒονουδί]οη : ποΐ ἦν 
ἀῊΝ ἸΠΕαῊ8 : οὔτοι σὐμφορόν ἐστι γυνὴ 
νέα ἀνδρὶ γέροντι, ΓΠεορη. 457. Ηοο- 
δον. ρ. 168. 64. δεᾶρον, Οοιρ. Ηογ. 
δαῖ, 11. 2, [29. Νηι ῥτόρυῖεθ (6]}}115 
᾿ιθγατη πᾶῖατα ΠΘΩ 6 1Π]Πτη, ΝΟ τϑ, 66 
ααθηαυδτη 5ίαίαμ, ὅζο. 

567. ““ΤῊΪΒ νοῖθ6. 864 ἰο δ6 ἔο!- 
ἰοννεὰ Ὀγ δῃμοίμου βεϊοπρίησ σου Ι ΪΥ 
{0 ᾿χτῖρ1465, δα σοριθα ἕλον ἈΠΟΙΠΘΓ 
ταρθάν, ἂπα ἀοβουνεϊν οοπαἀειηηθβά 
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ἄγ᾽, ἤν σ᾽ ἐρωριοι,, δύο λόγω προϑεῖσ᾽ ὥρμα, 

πότερα τυραννεῖν, ἢ σόλιν σῶσαι θέλεις ; 
ΦΎΛ 

ἐρεῖς τυραννεῖν: ἢν δὲ γικήσῃ σ᾽ ὅδε, δ10 

᾿Αργεῖά ΄᾽ ἐγχῆ δόρ υ τὸ Καδμείων ἐλ η, 

ὄψει δωμιασθὲν ἄστυ Θηβαίων τόδε, 

ὄψει δὸ πολλὰς αἰχρυωλωτίδας κόρας 

βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορθουμιέναςς. 

ὀδυνηρὸς ὦ ὧρ ὁ πλοῦτος, ὃν ζητεῖς ξ ἐχέιν, δ15 

γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ. 
᾿ -“" , 

σοὶ μὲν τὠδ᾽ αὐδῶ" σοὶ δὲ, Πολύνεικες, λέγω" 
9 θεῖ. "Δὸ Νὰ 7 (γ 3. 15 Ὧν 

ἀμνοθεῖς ραστος χάριτας εἰς σ᾽ ἀνήψατο 
2 ΄ κα ν Ν ͵, 
ἀσύνετα ὃ ἦλθες καὶ σὺ πορθήσων πόλιν». 

3 

φέρ, 
Ἃ εἸ Χ ᾽ὔ Ν 

,ν ἕλης γῆν τήνδ᾽, Ο 7 το; ποζε, ὅ80 

πρὸς θεῶν, τρόπαιω πῶς ἄρα στήσεις δορός : : 

Ὀν Δ ἃ]οκ., Ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ 
ἐφήμερος. Τί 18 εἰί641, ἃ5 {πᾶἰ Θῃηϊπθπῖ 
ΟΥΤ(ἸΟ γὙΘ πη διΐκ 5, ΕΥῪ ΟΊ ατοΙ Οὐοη50]. δὰ 
ἈΑρο]ϊοη. ρ. 104. Α. ἀπά 15 ρυθῆχϑα ἴο 
ἃ ἱταρτηθηΐ οἵ {πὸ πο, ἤθποα ἢ6 σοη- 
7εοίατεβ ὑΠδὲ 11 8150 ὈΘ] ΟΠ ρ5 ἴο {Π|8 58Π16 
Ραγ. ϑεχίαβ Βταρίτιο 5 ἃ, Μ. χὶ. δ4. 
Ῥτοῆχοθθ τπ6 ϑᾶπη|θ ψογὰβ ἴο νϑῖβε 949. 
οὗ ὅτ ΕἸθοίτα, σσιθῦθαβ ἢ6 οὐρδιί ἴ(ο 
Πᾶν νει ἰθῃ, ὃ δ᾽ ὄλβος ἄδικος καὶ μετὰ 
σκαιῶν ξυνών. Βαΐ Ἰππυϊηθτα}]6. ΔΓΘ 
[Π8 Θιστοῦβ ἡ ΠΙΟ ἢ Πᾶνο Δ 56 ἴτοτῃ τηϊχ- 
ἱπρ᾽ ἰορϑῖθου οχίγαςβ οὐ ἢ δι τη] ΡαΓ- 
Ροτί. ΤΠ 6 ϑᾶτηθ ϑ'6 Χ[8 νυ]. ὅ. αποί68 ἃ5 
1 ἔτοη Δτιβίορῃ. Νυῦ, 958. Λέξω τοί- 
γυν βίον ἐξ ἀρχῆς, ὃν ἔγὼ θνητοῖσι παρ- 
εἶχον. Ῥαΐ (Πα 15 ἃ Π1πὸ οἵ 6] 6 0114 65 
ἴῃ ΑἸ θη. ν]. Ρ.. 268. Β.᾽ ῬοΥγβΟΉ. 

568. ““ προσθεῖσ᾽ 5ο1η6 οὗ ἴδε Ν58., 
θυῖ λόγω ἴον λόγους ἃΙπιοϑί ἃ}}.᾿ ὸον- 
ϑ0ῃ. Οἵ, Ηθρο. 802. 

ὅ16. “Ἅ Ψά]ςΚ. σοηβι ἀο 5. {Π|Ὶ5 σ6ῦβ6 
4150. ἃ5. Βρυτίουβ, ἴτοη σοι Βτιποῖκ 
ἀἰββθηΐθ, ΕῸΡ τὴν αι 1 δοκπον]θᾶρθ 
{Πᾶτ 1{ 15 ΤΊ ΘΟ Υ (Δ πη6 ; Ὀαΐ 1 τοιηονϑί, 
{Π|6 Βθπίθ ποθ ὈθοοΙη68 ἴοο ΔὈχαρῖ. 66 
{ποτθίοτθ τυ μθίου ΝΘ σλη τοϑᾶ, Κεκλή- 
σεται Θήβαισι. ἴπῃ ϑυρρὶ. 915. ἴον γε- 

Εἰνὶρ. ΡΙακ. 

νέσθαι ϑτοῦθεδυ8 ἢ. ὃ. μὰ5 ργθϑοινϑα (Π6 
{16 τϑδάϊηρ κεκλῆσθαι.᾽ ῬΟΥϑΟΉ. 

ὅ78. ““ ἠμείψωτο ϑοτη8 Νί85. ΘΙΤΌΠ6- 
Οὐδὶγ. ΤΠ Νῖ5. 7. οὶ Πὰ5 ἀμείψατο, 
Βῃοννβ [ἢ 6 Βοῦσοθ οἵ [ἢ 6 δυτοῦ.᾿ ΡΟ 80Ή. 
Τλίθγα!γ : α8 [αβίθηθί, . 6. ᾿α58. ὁ0η- 
“εντορα προη ψοῖι Ἰη)ιαϊοΐοιι8 Καυοῦ δ: ννῈ 
τηθϑῦ συῖτἢ {Π6 ρίνγαβ6 1π ΔΡΟ]]. Κ}"- Ἰ1, 
218. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα, Λητοῦς Υἱὲ, 
καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισι, 
Θχοθρί [πᾶΐ χάριν πη 8ῃ8 ἐϊαηἶῦς, σγαἰὶ- 
ἐμά. 

579. ““πάτραν ἴον πόλιν (Επποπηᾶι 
Ἰῃ 1τι560. Ῥγῶρ. Ἐνδηρ᾽ νἱ. Ρ. 259. Ο. 
ψ ΠΘηΟ6 Κ΄ Δ]0Κ. 18. αἸεροβθα (ο οἰδπρθ 
νγοτήθ ΠΘΙ6. ἃηα ἴῃ νυν, 582.᾽ ῬογδβοΉ. 
ἀσύνετα ἴον ἀσυνέτως. 

581]. ““ πῶς ἀναστήσεις ΑἸά. Μ55. 
Βαϊ ἀναστῆσαι ἴῃ (Π| ἂρ οὗ Βυτίρ. 
βιρηϊῇοα, “6)εοέϊηι ον δ ε16, ἐο ΥΤαΐδ6 τ 0 
0η6 ἐπαί παὰ ψαϊίοη ; 1 ᾶν {πεγϑίοτο 

γϑοίοτθι 4 ἰθίζου, συνῇς ἢ πηϑὺ δ6 αἶβὸ 

τϑϑίογθα ἔγτοπι δῖ 55. ὑθῖον ἴῃ ν. 1072. 
Τη Ατϑίοριν. ῬΊαῖ, 458, τῃ6 βυπίαχ τϑ- 
αα1Γ68 τρόπαιον ἂν στήσαιτο.᾽᾿ Ῥογϑβοη. 
Τη {π6 ἰαἰίθυ Θχϑτηρ]8 10 ψν}}] θ6 οὉ- 
βοινϑα {πὶ {Π6 τ 416 νοΐοθ 15 υξεά, 
ψΠΕΤΘὰ5. ΕΌΤ]Ρ. 0568 ἴῃ δοίϊνθ: ᾿αΓ, 

10 
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σῶς δ᾽ αὖ κατάρξει θυμάτων ελὼν πάτραν, 

κεὶς σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ’ Ϊνάγχου ῥοαῖς, 
ΘΗΡΑΣ ΠΥΡΩΣΑΣ ΤΑΣΔΕ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ͂Σ ΘΕΟΙ͂Σ 

ΑΣΠΙΔΑΣ ΕΘΗΚΕ; 
7 3 ἰὼ 7 ἥ 

μήποτ, ὦ τέκνον, Κλεος ὅδὃ 

φοιόνδε σοὶ γένοιθ᾽ ὑφ᾽ ᾿ Ὡλλήνων λαβεῖν. 
“ 3 “5: “-" Ν Ν ΝΟ Ὁ ᾽ὕ 
ἣν δ᾽ αὖ κρατηθῆς, καὶ τῶ φοὐὸ ὑπερδρά τῆ, 

ἃ5. 1 δίθ οὔβθινϑβ, δῖυϑβ. Οὐ, 1. ἢ. 104, 
“ Ἱστάναι τρόπαιον ταν Ὀ6 5Ξαϊα οἵ δη 
ἉΤΙῺΥ ὙγΠ0 δζεοῦ {ΠΘῚΤ ΟΥ̓ {ΓΟΡΠΥ͂ ; [ῸΓ 
1:15 {τ086, 88 [4 ἃ8 1ἰ ροββ---ἰμογ ἀὸ 
εὐθεῖ ἃ ΟΡ. Βαΐ ἐστήσατο ὁαηηοῖ 
Ὀ6 βαϊὰ οὗ ᾿ἴτη Ψ}10Ὸ δυθοϊβά ἃ {ἸΌΡὮΥ͂ [ῸΥ 
Οἵ Ποτβ, δαΐ ἔστησεν ΟἸΪΥ.᾽ ὙΠῸ 50Π0]. 
Οἡ 6 5. ο. ΤῊ. 288. ᾿πβπυδῖθϑ {πᾶ 
ἀὐϑομν Ιὰ5 15 σι ΠΥ οἱ ἂπ ΔΠΒΟΙΤΟΠ ΒΤα 
ἴῃ. δίουϊθυϊπν {Π6 οαδβίοτηῃ οἵἨ εγθοίϊπρ' 
ΤΤΟΡ 68 0 80 ἃποϊθπί ἃ ρϑυϊοὰ ἃ5 118 
ἜΒΘΡᾶη νῶϊ. ίδη]οΥ ΟὔΞουνθ5 (Παΐ, 
ΑἰΤΠοαρΡ (86 ψοτγτὰ τρόπαιον νγὰβ οἵ 
Ἰαῖθυ ἀαίβ μδῃ ἴμπ6 ἀρὲ οἵ Ἡοσηθι, γε 
1Π6 ουδίοιῃ Τ]ΔΥ ὈΘ ἰγδοθα ἴο ἃ5 ΘΑΤΙΥ ἃ 
Ρουϊοά, γοΐθστίηρ ἴο 1], Κ. 460. {188 
ΒΔ στο ΟΠΥ τη ο]α 15 τῃ6 ΨΥ οὗ 
Ἡοιμογ, [88 νοτγὰ 1056] 15 οὗ δα] 8Π- 
(ἰααἰίν, ἔοτ Ὁ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ν. 158. οἵ {Πδ1 
Ῥόρτα : στήσομεν εὐθύμως τὸ μνοκτόνον 
ὧδε τρόπαιον. ὅ66 δοίον 1487. 

582. ““ κατάρξῃ ΑἸ4. κατάρξεις ταοϑί 
Δ158. οἴπουβ κατάρξῃς ; Ὀαϊ.Π6 (δ ῦτ. 
15. σοιτθοῦν κατάρξει." [ΡοΥ80Ή. 
ΤιαῖΘΥ τυτῖῖθι8, (ἃ8. 8] Κ. ται 1 Κ8,) 
ἘΠ! οἄοτα5, ῬΒΙο- υάταβ, ὅζο. βοπηθ- 
{πὴ65 58} κατάρχειν τῶν ἱερῶν ; Ὀαΐ [ἢ6 
ἀποῖθπίβ, πα ἘΠ ρ1465 1 ν ΤΊ ἢν. 186 
ἔθ τπυϊδαΐθ κατάρχεσθαι ἴοτ αἰἱϑρὶοανγὶ 
βαῦγα, ἴο ρον ἤογηι ἐἢ6 ἐπὶ ϊαξον! σϑΥοηιο- 
γι165 9 8αον Ποῖ, ἐο σοηβϑοναΐθ ἐδ εἰο- 
4ϊη5. “ΓΒ νσαβ ρθυζοτιηθα ὈΥ͂ ΡΥ ΚΠ τη’ 
10 νυ Ῥυνγιηρ νναΐθυ (χέρνιψ), νυ 1} 
οᾶΚ65 οἵ 5810 Ὧπα θαη]ον (οὐλαὶ οτἦ οὖ- 
λοχύται), ἀμ ὈΥ σαδίϊπρ' ἐπίο [Π6. ἢτθ 
ΒΌΙΏΘ. ᾿δ115. οαΐ Οὐ ρ]αοκοά ἔτοηιν {Π6 
[ογτομβοδᾷ ; σὙγπῖο σΘΓΘΙ ἢ ἾΘ5. ἀΒΌΔ]]Ὺ 
ἀενοϊνοα οπ Κίηρβ ΟΥ ποῃουα 8. ρε - 
ΒΌΏΒ: 85 ἴῃ οιηδῦ Ο ἡ. Γ᾿, 444. γέρων 
δ᾽ ἱππηλάτα Νέστωρ Χέρνιβά τ᾽ οὐλο- 
χύτας τε κατήρχετο. ἨΘΒΥΟΙΙῸ8: κατ- 
ἄρξασθαι τοῦ ἱερείου" τῶν τριχῶν ἀπο- 
σπάσαι. Εατ. Ἐ]. 810. ἐκ κανοῦ δ᾽ ἑλὼν 
Αἴγισθος ὀρθὴν σφαγίδα, μοσχίαν τρίχα 

Τεμὼν, ἐφ᾽ ἁγνὸν πῦρ ἔθηκε δεξιᾷ. ΨΊτρ. 
Ἅ“π. νἱ. 248. Εὖ Βυ ΠΊΠ)85 σΔΤΡΘῊΒ ΠῚ6- 
αἴὰ ᾿πίθυ οοσηπᾶ βοῖδβ, ἔσθ θι5 ἸπΠ ΡΟ Ϊξ 
ΒΔΟΥ]5 ΠΡΆΤΩΪΠᾶ ᾿τηἃ. 566. ΔίοηΚ οα 
τ. ΑἸε. 7ὅ. 

83. ““γαϊοῖς, μα5 οαϊίϑα κεὶς ῸῪ 
καὶ. ν Ἴοπν, ΔΙ ΠΟῸΡ ἢ ΔΓ ἃ {π||6 μι 681- 
ἰαίϊοη, 1 πᾶνϑ (ο] ον, Βαΐ, σ Βεΐπης 
ὁΠ66 οτηϊτεεα, κεὲ σου] ὙΘΓῪ ΘΆ51]ν Ὁ6 
ομαηροά 1ηΐο καί," Ῥογδοη. ““ Καὶ' 
ῃθοὴ ποῖ δ6 οἸιδηρθά. ρ!.Ὀ. Α. 88. 
δέλτον τε γράφεις Τήνδ᾽, ἣν πρὸ χερῶν 
ἔτι βαστάζεις. ννῦς ἢ 15 ΟΣ ΡΥ ϑβϑα θ6 ον 
98. Ὀγ κἂν δέλτου πτυχαῖς Γράψας.᾽ 
Ξομῖ, 7}}18. ρᾶββᾶρθ ρῖονθ' αὖ 1θϑδβὶ 
{πῶ ί4]οΚ, 15. ποῦ σοιτθοῦ τῇ βίδιπρ 
τμᾶὶ σκῦλα γράφειν τηυβί εἰρη δροῖϊα 
γέρον, ἁτιὰ τοί ἱῆ 8ροϊ 5 ν6] οἰ ροῖδ 
δογίθογε, συ ποῖ, ἢ8. βᾶγβ, νοῦ δὲ 
σκύλοις ἔγγράφειν οΤ΄ εἰς σκῦλα γρά- 
φειν. διγρ. 4 πη. πὶ. 286. ἄτα σᾶνο 
ΟΣ Ρδαιη, πιᾶρηὶ μοβίδτηθη Αᾶδηΐ5. 
Ῥοβαῦυαπ5 δα νοιϑὶβ ἤρο, δ σθ ΘΔΓΙΠ1Π6 
βῖρηο; “Ζπθα5 πῶς 46 Ῥϑηδὶ5 νἹοίο ]- 
Ὀμ5 ΔΥΠιδ, 56. ροϑιεῖέ, ὁοηϑοογαυϊξ. ΓΟ. 
ν]]. 183. 250}: 8. ὁ. ΤῈ}. 262. ᾧδ᾽ 
ἐπεύχομαι Θήσειν τρόπαια, πολεμίων 
ἐσθήματα, Λάφυρα δηων δουρίληφθ᾽ ἃγ- 
νοῖς δόμοις. (Οἵ. δορῃ. Απὲ. 280. 

580. ““ γένοιτ᾽ ἂν ὑφ᾽ Ἑλλήνων 644. 
Θυθῃ ἄονη ἴο Κιηρ᾽β, συ, τοτὴ [ἢ 6 
σοπ]θοΐατθ οἵ ΒΆΤΠ65, οταϑθα ἂν, ν δι ἢ 

{Π1|θ 80} 0], αἰβὸ βθϑῖὴ8 ποῖ (0 ἰνᾶνε τϑαᾶ. 
10 υπάἀουθίοα!ν ᾿π] γα 5 [6 ΘΘΏ56; 1ἴῃ8 
ΤυΪθ5. οἱ σταπιΤὯΣ ΤΠΟΓΘΟΥΘΥ τγοῦ ]α τ6- 
40118 οὔποτε ἴο ριθορᾶθ, 1 ἂν ψετὸ 
Τοίαϊηθα ; πα ἸΔβΕΥ {6 Δῖ55. Καὶ, Μ. 
ἮΝ. οτηῖο 11.᾿ ΟΥ8ΟΉ. . 

87. ““Τὰ8 Οτοίϊαβ ἔον ὑπεκδράμῃ, 
ΘΙ Π ον ἔσοτη ἃ Δ5, οὐ {{|ὸ σου]δοΐασθ οἵ 
Οδπίου ; δη] [Π5 1{ 15 δυνά θηῦ {πδύ (Π6 
ΟΠ ο!. το τοι 8185. 1πἰουρχείδί!οη, 
ὑπέρτερα γένηται,᾽᾽ υγδοῆ. ϑορὶ!. 
Απὶ, 458. 
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σῶς "Αργος ἥξεις μυρίους λιπῶν νεκρούς ; : 

ἐρεῖ δὲ ν σις, ᾧ κακὰ μνηστεύμοατα, 

"Αδρ ὥστε, προσθεὶς, διὰ μιᾶς γύμιφης γάμον δ00 

ιν δύο κακὼ σπεύδεις, φσέκνον, 

κείνων στέρεσθαι, τῶνδε τ΄ ἐν μέσῳ πεσεῖν. 
, Ὁ 7 Ἵ ΤΝΜΩΣ 7 ο 

ῥμέθετον τὸ λίαν, μέθετον᾽ ἀμαθίωι δυοῖν, 
2 7,»ν ΨἉἍ 7 ᾽7 ͵ὔ 

εἰς σαῦθ οζῶν (θλήτον, σε σγ στον ΖΦ οὐον.- 

Χο. 
εχ Ν 7ὔ ».Α2 , 7 "“» 

ὦ θεοὶ, γένοισθε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κοικῶν, ὧν ἔς) [9] 

δ᾿ ΟΣ ΤΑ 7’ 2 ΔΝ 7 7] 7 

καὶ ξύμβασιν τιν᾽ Οἰδίπου τέκνοις δότε. 

τ. 
“᾿ 3 7, 9 δὴ 

ῥνήτερ, ου λογὼν οὐγων 

͵.ὅ90. προσθεὶς ϑὅ'σῇῃο!. συνθέμενος, 
συμφωνήσας : Νῖοάα. 1858. οὔθ᾽ ἡ τύ- 
ραννος, οὔθ᾽ ὃ σοὶ προσθεὶς γάμους 
Κρέων. 

591. ““ δύο 15 (6 Ατἰές τπιοήδ οὗ νυ]- 
(ἴὴσ, [Ι͂ὴ Ποιηοῦ πὰ Ἠετοδοίιι5 ἰΐ 15 
᾿πά θο! 8 0]16. Δυοῖν 15. [π6 ἔοττη ἔουν 
Π8 ρσϑῃ. δδβα ἠδϊ. δυεῖν 18 ΤΟΥ͂Θ ΤΆΓΘ, 

8 15. υ564 οηΪγ ἰπ [Π6 ρθη. Επσ. ἘΕ], 
652. Μαῖα. ὅτ. Οἵ. ὃ 138. 

592. κείνων 50. μνηστευμάτων : {6 
ἔνγο δνὶ δ ΟΥ6, (0 ρϑυῖβῇ Εἰ 561, ἀπα 
ἐπι15 1056 8}} [πΠ6 δἀναηίδοθϑ οὗ [15 πϑυν 
ΘΙ Πᾶ ΠΟΘ, πα ἴο βδοῦβος ἔπ ᾿ἰνθ5 οὗ 380 
ΤΩΔΏΥ ἴῃ σ᾽ ἀϊοατίῃρ Π15 τ]ρηΐβ : ΟἹ κεί- 
γὼ Δ ἌΡΤΘΘ ψ ἢ ᾿Αργείων ἴῃ 8|1ὰ- 
βῖοπ ίο ν. 88, δηὰά τῶνδε ψ πῃ Θηβαίων 
πη αεγβίοοα. 

599. τὸ λίαν, ἱποναϊπαΐο αι ϊίϊοη: 
ἃ5 τὸ πλέον 568. Ηἰρρ. 264. οὕτω τὸ 
λίαν ἧσσον ἐπαινῶ Τοῦ μηδὲν ἄγαν. 
Οτοβέ. 696. τῷ λίαν χρῆσθαι καλῶς. 
Θη {16 4ααπιν οἵ λίαν 5866 ῬΟΥ5Οἢ᾽ 8 
ϑαρρΡ]. ἐρλέ- 

““ ἀμαθίαι πλὺν Νῖ59. ἃπά {πΠ6 5.110]. ; 
οἴ 5 ἀμαθία νυ ΑἸά 5, νν ΙΟἢ 15 ποῖ 
1π6 ἀπᾶ], ἃ8 Ν αἰ εἰς. ΒΈρροβθ, θα {Π8 
βίπρ ; ἔοτ (ἢ 6 ποπιΐη. ἴο μόλητον ἰ5 οἱ 
δύο. Βυῖ 1 πᾶνϑ ριθίθεσθα {π6 ρίυτγ., 
85 ἃῦονα 404.᾽᾽ ογϑο. 

594. ϑ.Ποὶ]. ὅταν ἔλθοιτε εἰς τὸ πο- 
λεμεῖν, ἀλλήλοις: 1420. εἰς ταὐτὸν 
ἧκον. ““ αἴσχιστον ΝῖΊ. ἔχθιστον ὈδΙπρ' 
ἉΤΙΓΘΩ ΟΥ̓ΘῚ ἃΒ8 ἃ σνᾶτίουβ τθδάϊηρ: 
ἄσχηστον 1. Ῥταποῖς ᾿μοτεΐοτε ᾿δ5 νν6]}} 
δαιιρα αἴσχιστον ἴοτ ἔχθιστον ἴτοτα {Π 6 
τιθηλῦν. ; θυΐ υσου]ά πᾶνε ἀοπα δϑέΐϊθυ, 

1} 9 9 90} 7.9 7 ὔ 

ἐστ, ἀλλ ἀναλωτοῦ γρονος 

1, ἐπ σοη Οὐ ΠΙ ἐγ ἢ ῬΊθτβοῃ, ᾿6 Πδὰ 
βαϊοα ἴῃ ϑορῃ. Ῥμιὶοςῖ. 1284. ἐλθὼν 
ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. ο᾽- 
δυῃ. Οἷς (μα. Τ. 1519. 

69. ἀπότροτποι : (18 ἰαπρτοπιηρ οὗ 
{116 Ῥγθροβί(ιοη ἴῃ 1Π15. σγοσα 18. σΟη81- 
ἄδιθα ὈΥ Ῥούβοῃ οχ. Ογϑϑί. 64. 85 ἂπ 
ΟΣ του πᾶν ν ΠΟΘ η86: 8566. ᾿Πἶ8. 8 ΠΟΙ 
βέδίθα ἴῃ {Ππ ποίθ οῃ δῖθα, 248. 

597.“ ἔστ᾽ ἀγὼν ΔΙά, ἀπὰ 1 ὈεΙΘνε 
8}1 Μ8898. ΟΟἸτοῖζαβ πᾶ5 δαξίεα ἀγὼν 
ἔστ᾽." οΐϑοη. ἘἸπιβΙΘΥ οα Ευτ. Ηθ6- 
τ8.0]. 722. σομβιάθυβ ἴΠ6 ἔγαθ σϑδαϊηρ 
ἰο ὑθ, Μῆτερ, οὐ λόγων ἔθ᾽ ἁγὼν, ἀλλ᾽ 
ἀνήλωται χρόνος, 1. 6. ὃ ἀγών. ϑρΡῆ. 
ΕἸ. 1492. λόγων γὰρ οὐ Νῦν ἐστὶν ἁγὼν. 
ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι. ὅ66 ὈοΙον 9.4. 

ἀνάλωται: 566 {Π6 ποέα οὐ δἰαά. 
826. 1η ὁρροΞηίοη ἴο Μαϊτἢϊε᾽᾿ 5 ἀοο- 
{Ππη6 σθϑρϑθοῦπρ ἴΠ6 ἀρβοϊθποῦ οἱ 1868 
δθρτῃ. ἴῃ {818 σϑυῦ, γι οἢ Π6 Βὰ5 Ὀθῖ- 

τονε ἔτοιῃ δ᾽ ΑΙ  Κοπδουβ ποΐθ ὁ {15 
Ρᾶβθδρθ, ΕἸΤΊ5ΙΘῪ τπᾶκ685 {Ππ|| [ο]]ουνὶπρ, 
ΤΕΙΏΔΙΚΒ: “ ἴῃ ({8 ἤνβί ρ]ᾶ 6, [8656 ρτθ- 
ἰεηἀθα4 Αἰ(ἰϊοἰϑιη5β. ν]ο]αΐθ 1ῃ8 ἀηαίοσν 
οὗ {Π Ἰδηρίᾷαρθ, γ᾽ Ἀ10]}. 15. ΤΏ 10]. ΤΟΤΕ 
Β(ΤΙ ΟΕ Ῥγοβοσνθὰ ἴπ {π6 ἃποῖθηί α1ὰ- 
Ιθοῖβ, ἔμδη ἴῃ [861 οοτταρί Ἰάγσοῃ, ν ΒΊοα 
1π6 ΑἸδχαπάνια. ρου δ ΙΔ Δ 5. ΘΟ 5]- 
ἀεγθά 848 (ἴ6 βίαπάαγταά οἵ {16 Οὐθοκ 
Ἰαηραᾶσθ, Ὀθοᾶιθθ 10 παρροπθά ἴο Ὀ6 
{Ππεῖγ οὐ ΠποΐΠῈΥ ἴοησαθ. [1{ ἀναλῶ 
τηϑ 65 ἀνάλωσω οπ δοοουπῖ οἵ τΠ6 Ἰοη6 
σον 6], ἢν ἀο γγα ἤπὰ ἠρίστησα, ἤθλη- 
σα (ϑορἢ. (ξα. σ. 564.), ἦσα, ἦξα, 10- 
Βίβα οἵ ἀρίστησα, ἄθλησα, ἄσα, ἀὲ ξα ̓ 

1 τ88 Ἰοπρ α μδὰ θ6θῃ βΒυρροβθα ὌΥ 



ὈΥΡΙΠΙΑΘΟΥ 

δὺν μέσῳ μάτην" περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἡ ῆ προθυμία" 
οὐ γῶρ ἂν ξυριβαῖμεν ἄλλως, ἢ ̓ σὶ τοῖς εἰρημένοις, 

ὥστ᾽ ἐμὲ, σκήπτρων κρατοῦντα, σῆσδ᾽ ἄνακτ᾽ εἰναι 

χθονός. 6000 
"ω κν 9.ϑ»Ν 9 “ω 7 3. ΜΓ. 

τῶν μακρῶν δ᾽ ἀπωλλαγεῖσα γουθετημιἄτων ΠᾺ 7. 
ἈΝ Ν - “3.93 

δου, συ σὼνὸ 

11ο. 

ἐξῳ κομίζου τειχέων, ἢ κατθανεῖ. 

πρὸς τίνος ; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος, ὅστις εἰς ἡμᾶς ξίφος 
΄ὕ 3 ν Ν 4. ΤΩΝ 3 ΟῚ Ἧ ὔ 

φόνιον ἐμυιβαλῶν τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίσεται μόρον : 

Ἰῦγς ὑς, οὐ πρόσω βεβηκως" εἰς γέρας λεύσσεις γγ Ξ 
ἐμᾶς; 

ἴπ6 ΑἰΠΘηΐδπβ ἕο ΞΌροσβθάθ (η 86. δυρ- 
τηθηΐ, {πεν ψου]ὰ ἴᾶνθ νυυιθη ἀπά 
Ῥιοποῦυηοθα ἄρα, ἀράμην, ἁλάμην, τὰ- 
1Π61 {πἸὰπ ἦρα, ἡράμην, ἡλάμην, ἃ5. 1Π 68 
α ἰδ Ιοπρ' ἴῃ ἴμ8 ὉὈ]α 6 πιοεὶα8 οὗ [μ656 
ϑογιβδίβ [Ι͂ἢ (Π6 β6οομά θ͵δςθ, νν8 ΗΠ 
ἀνήλωσα ὅτε. ἴπ 1ῃηϑοπρυοηβ ν᾽ 10] 
ὙΘΥΘ Θηρτανθα ἰοηρ Ὀοίοτθ ([Π6 Ατίϊς 
αἸα! θοῦ θθρᾶη ἴὸ 460 11η6 ἔτγοαι 105 ΡῈ] Υ. 
ἈΝΕΔΟΣΑΝ, 1. 6. ἀνήλωσαν, ΟΟΟυΓΒ ἴῃ 
116 ΟΠ οΙσΘα] ᾿μΒου ρί1ο, Ὑγ] 6} νᾶ 
Θηρτανθα 1 {Π6 δδιῃ8 ὑϑᾶτ (ΟἸ] γρ. 
ΧΟΙΪ. 8.) ἔπ ψ ῃ ΔῊ} {π6 ῬΒΙοοΐοίθ5 οὗ 
ΦΌΡΠΟΟΪΘ5 ννᾶ5 δοίθα, [πῃ (Π6 ϑαῃάνιοῃ 
Ἰπβου ρύϊοιι, ὙΠ 15 ργθβθισθα ἴῃ {Π6 
ΤΑΡτασν οὐ Τυϊμιίγ (Ο]16ρο, Οδπ- 
Ῥυᾶρο, 6 ἢπὰ {πὸ σσοτὰ ΑΝΗΔΩΘΗ 
ἴπ (μ6. {π|τἰγ-ἢχϑί 1ἴη6 οὗ [16 ΔΠΊΕΤΙΟΥ 
ἕασθ, ΤῊΙ15. Ἰηβοπρίζοη, Δ {Ποαρἢ 1658 
ΔΠοΙΘηῦ ῃᾶπ [Π6 ΤὈΙΙΏΘΙ, νγᾶβ δϑί ὕ}Ὁ 
ΨΠ116 1) ει οβίμθηθβ 88. ἃ {Π{16 ὕον, 
86, ἴῃ ΟἿΤΓ Ἰπαρτηοηΐ, 
ἘγΟΙΡῊΒ {πὸ ΔΙ ΠοΥΙτν οὐ [δ πῖα5, νυ ἢ ἢ 
15 Ρτοάποθα Ὀγ {παῖ 1π6]οοι!5. φτδιη- 
ΤῊΔΙΔΠ ΤΟΙ 88 ΜΙΑρΊ βίου, ἴῃ ἴανον οἵ 
ἀνάλωσεν.᾽ ΝοίθοΒ οπ {Π6 ΑἸἹὰχ οἵ 
ΞΌΡΠΟΟ]65, δῖα5. Οπί. 1. Ρ. 8369. 

599. ξυμβαῖμεν. ““ΤΙ6 ορῖ. ΡΓΘΒ. 
Δα 801. ὥ. οἵ ν6 708 'π μὲ, ἃ5 ἴῃ [6 δΔΟΥ. 
Ῥᾶ58. οὗ νϑυθβ ἴῃ ὠ, πᾶν ἴῃ {Π6 ῥ]υταὶ, 
πῃ ἴ[Π6 Ῥορίβ ἃ5 Ψ68]] ἃ5 Ρ7Ὸ56 ὙΠ ΘΓ, 
ΤΆΟΥΘ σΟΙΠΠ]ΟὨ ΪΥ-εἶμεν,- εἶτε,- εἴεν,-αἴμεν 
ὅχο.-οἵμεν χο. ἴον εἴημεν ἄο.᾽ ΜΜαίίιι. 
τ. τ. Ρ. 281. 

000. ““σκήπτρων ΑἰΙά. (δηί, Ἐ. 
(κήπτρων 1.) σκῆπτρον Ἰζ. ]ΊΘΠΟ66 15 
ἀρχῖνοαὰ 186 τϑδαϊηρ οἵ βϑανϑιὰὶ Νί58. 

νΆ51]Υ ουἵ-" 

6008 

σκῆπτρα, ννἸο Θταποῖκ 85 δατίθα ἔγοτὴ 
1π6 γηδηιῦν. ΒῈϊ σκήπτρων 15 {Π6 τσ 
τϑδάϊηρ, νν Ὠ1Ο}} 41} Νῖ55. ᾶνε θβίον ν, 
1208. ἈΠΒΟΘΡΙΝ ΑἸάὰ5 μὰβ ρίνϑῃ σκῆπ- 
τρον.᾿᾽ ῬογϑβοΉ. 

608. “τίς δ᾽ ὧδ᾽ ΑἸά. δηα 5οπι6 Νῖ58. 
Α ροΐϊπῦ ἱπάβθα οὗ πὸ ριθαΐ τποτηθηΐ, 
Ῥαΐ οπ8 οῃ συ ον ἃἂη δαϊίοτ οαπποί 46- 
οἷάβ ἴο [18 βϑϑιιβίδοίίοθ. ΓΠ6 βδπ)8 
ΨΑΥΙΑΙΊΟΩ ΟΟΟῸΙΒ Ὀ6Ιον ν. 614. θα 1 
ᾶνο ΤΠ τὸ τϑίδι "6 τῃ6 ῬδΤΕΙΟ]Θ ΟΠ ἃ6- 
οουπί οἵ Μίεά, 1388. ἀλλά σ᾽ Ἐριννὺς 
ὀλέσειε τέκνων, Φονία τε Δίκη. ΜΗ. 
Τίς δὲ κλύει σοῦ θεὸς ἢ δαίμων ; Βεΐοτα 
ἡμᾶς ΑἸάα5. οἴηϊ8. εἰς, ἀηὰ Βὰ8. δίζευ- 
γγατας οὗ πρόσω βέβηκας" εἰς χεῖρας 
λεύσεις. Δ΄ αἴοκ. ἢγβί οαϊθά οὐ [τοῖα 
Μ88. 1 ανϑ ἰάθη βεβηκὼς ἴτοτη Μα5-, 
σγανθ᾿β οοῃ]θοίαγθ βέβηκεν, σῃΐοἢ 
ῬθγαποΚ ριθίοσσεα, 185. πιὰς}} ψΟΥΒΘ.᾿ἢ 
ογϑοτ. 

τίς ὧδ᾽ ἄ. Μ΄ ΆΙ]οἶκ. σοπιρᾶτοβ ἩΟΠΊΟΥ 
1]. Δ. 510. οὔ σφι λίθος χρὼς“, οὐδὲ σί- 
δηρος, Χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα 
βαλλομένοισιν : ἃ150 {π6 ψοταβ οἵ Ττϊ- 
ὨῈ05, δΊτο, 4 η. ΧΙ. 80. Ἐπ᾿ πΠ085 {εΪδ, 
Ραίθγ, ἰδυστα σαθ παυὰ ἄθθ]]6 ἀδχίγα 
ΘΡΔΡΡΊΠΙ15, εἴ ποβίτο βϑαυϊίαν 6 νὰ]- 
ΠΘΙΘ ΒΒΠΡῚΪΒ. 

6008. Οἵ, 920. ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι, 
πλησίον δέ σου. 1]. Ξ.110. ἐγγὺς ἀνὴρ, 
οὐ δηθὰ ματεύσομεν, αἴ κ᾿ ἐθέλητε Πεί- 
θεσθαι. αϊοκ. εοιηρᾶσθβ ΤΠθοοτῖ. " 
ΧΧΙΙ. 68. σπου ἰο ῬοΙ ΙΧ ἱπαυϊιηηρ, 
τίς γὰρ ὅτῳ χεῖρας καὶ ἐμοὺς συν- 
ερείσω ἱμάντας ; ΑἸαγ οι ΓΟ} ]168, ἐγγὺς 
δρᾷς" οὐ γύννις ἐὼν κεκλήσεθ᾽ ὃ πύκτης. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΊΙ. δϑ 

3 Ἂν Ν "" -Ξ- ρω Χ κου ΄, 
εἰσόρω. δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος, καὶ φιλόψυγον κοπον. 

“ Ὰ οω Ψ Ν Ν ΙΝ 9 ΄ 

κοτο σὺν πολλοισιν ἦλθες πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς ψῶ- 

Ὁ}: 5 

ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων, ἢ θρασὺς στρωτηλώτης. 

πομπὸς εἰ, σπονδαῖς πεποιθὼς, οἵ σξε σώζουσιν θανεῖν. 

γιθονός. 

λάσσου δὲ γῆς. 

70. 
πάρει; 

606. “δεινὸν ΕἸοΤ, ἀπ οπσ6 δίοθθυβ 
, ΧΟ. ἢ. ὅ07. (ὐόβπού, θαΐ 1π Π6 58π16 
Ῥᾶρθ δειλόν θ᾽ ἀπὰ τυφλόν θ᾽ ἴπ τμ6 
ΤΩΔΓΡΊΩ : δειλὸν 1[Πη6 τοϑί οἵ {πὸ δῖδ85., 
ΘΟΠοὶ, Αὐἰβίορῃ. ΡΙαί, 208. Ἐπαβίδ τ 5 
1]. Ε. 815, 24---390, 8.᾽᾿ ῥογϑοΉ. 

607. ““ πολλοῖς ΑἸά. 61]. ἀπαιτού- 
μεθ᾽. υΐδβοη. “Ἢ Ἰὰ 80Π|86 ρᾶ55Ά 968 
εἶτα 5ἰσηῖῆθα ποξιρὶἐεἑαπαϊηρ᾽, πϑῦοΥ- 
ἐϊιοίο55 ; ἃ51ῃ {Π8 δηβννο οὐ Εἰθοοΐθβ 
ἴ0 815 Ὀγοῖμθ Ῥοϊψηΐοθβ, ΒΟ ἰιδἀ 
τα Χά [πὶ νυ σοτνγατάϊςο, κὦτα σὺν 
πολλοῖσιν ἦλθες πρὸς τῆρν ον ἐῷ 
μάχην; απὰ ψεξ αγὸ ψοιΐ οοηιθ χε. 
Π6. Ἱποοπβιβίθμου 185. οὐδ]θοίθα ἱτοηὶ- 
ΟΔΠγ : ψοι ὑεἰζου 6 ἐο δ α δοισαρι, 
ἐξέ δ66)58; απα ἐϊιεγὶ ψοῖὶι δοηῖ6 ἀρ αἰηϑὲ 
16, σοισατᾷ α5 ἴ αἀπὶ, τοὶ, πμιηθῦ οι 5 
ονοο5." Ὅοορεν. Ρ. 62. 66. ϑδαρθυ. 

πρὸς τὸν οὐδὲν 5ς. ὄντα: οἴ, 414. 
“Ἑγ, Οἵ, 709. ὦ πλὴν γυναικὸς οὕνε- 
κα στρατηλατεῖν, Τἄλλ᾽ οὐδὲν, ἐξιοιι τοῖο 
αὐὲ πε ΚΟΥ ποιμῖηρ διέ ὅσο. Απάτοτῃ. 
ὅθ. παιδί τ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἀπὼν, 15 οὔ πο 
αὐαὶ!: 1080. οὐδέν εἰμ᾽, ἀπωλόμαν, [ ἀπὶ 
ἰοδέ: ἌΠ65. 821, ἢ τὸν Ἕκτορα Τὸ μη- 
δὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε, 97 πὸ ἐσοη- 
ϑοφιθηοο.᾽" ΜΙαιῃ. Ογ. στ. ὁ 438. 
Οὐ5. 1. 500}". 4]. 766. ὁ μηδὲν ὧν, 
1231. ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης 
ὕπερ. 

609. ““ κόμπος, σι {πΠ6 δοσεπὶ 
ομαηροά, Αὑρ. Εἴγτοὶ. Μ, ρΡ. 527, 
417. ογβοη. ὅοθοὶ, τὸ μὲν προση- 

καὶ σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σκῆπτρα καὶ 

σοῦ μέρους ἔγων σὸ πλ. εἴον : 

θεῶν βωμοὶ πατρῴων, 

; 

βέρη 
610 

οὐκ Πα μενϑ'. ἔγω γῶρ σὸν Ἵν οἰκήσω δόρυον ο 

ἀποαλ- φήμ»" 

᾿σ. 
εἴ Ν γ 

οὺς σὺ πορθήσων 

γορικὸν, ὧς τέμπος, τὸ δὲ ἐπίθετον, ὧς 
καρπὸς, λόγος κομπὸς, κομπαστῆς" ὃ δὲ 
νοῦς, μεγαλοφρονεῖς ἐπὶ ταῖς γενομέναις 
σπονδαῖς, καὶ συνθήκαις, οἵ τινές σε 
ῥύονταιτοῦ ἤδη τεθνήξεσθαι. ΠΟΤ Θ ἀο65 
ποῦ ΔΡΡΟΔΆΓ [0 ὃ8 ἂπν οὔιοΥ δΔαϊΠοτιῖίν 
ἔοι κομπὸς ἃ5 τι ἃ4}.: κόμπος, ὑοαϑέϊης, 
ταπηίηρ' ἀροῦν 5, 15. ποῖ οὐ πη ΐγθασθηξ 
ΟΟΟΌΓΙΘΠΟΘ6 ; δίαιτα ἃ 429. σοΠηΒΙἀΕΥ5 
1 ἴο 06 υϑ6α τῇ (815 ρᾷββαρβ 85 λῆρος, 
πειρῶ, ὈΥ ΒΙαίο, ἔον πηιϑ'αἴου, α ἐγέγζον: 
(ις. Ἐμ. δά Ατί. νἱ. 8. Διηΐοοβ μδδεῖ 
ἨΔΟΥα5 ἩΗΡα5. 

σώζουσιν (ἐκ τοῦ) θανεῖν : ἃ5 σωτῆρα 
κακῶν δῖρά. 861. 866 Ῥογξοη᾽β δυρρὶ. 
Ῥ. 29. ΑΙο. 11]. ὃν θανεῖν ἐῤῥυσάμην. 
ΓΠ15 ΡΏγαβΘ 15 Βοηιθίϊ 65 δοσοιη ρδηϊθα 
Ὀν μή: Οτοβί. ὅ91, ῥύσεταί με μὴ θα- 
νεῖν : οτος. Ε, 197, τὸ σῶμα ῥύεται μὴ 
κατθανεῖν : ΕἸΘοί:, ὅ40. αὐτὸν ἐξέκλεψα 
μὴ θανεῖν, 1. 6. ὥστε μὴ θ. ὅ66 δίας. 
ὅτ, τ, ὁ ὅ41. δῖεα, 8ὅ. 

611. οὐκ ἀπαιτούμεσϑ', 
χρεωστοῦμεν, ῬοῖζοΥ : ῥ,ιλέίοες. ἀγα 
ἐΐμῳ ἀφηιαη 5 : ἴηι Ὠλῖλι6 οὐση ἤοτι56. ἢ τοι 
ὃ ἰογὰ : {1ν15 15 [6 σογΙθοῦ ἐγ η 51 ί Ἴθι 
οὗ 1Π6 δχργοβϑίοῃ οἰκήσω δόμον : Η]Ρ- 
ΡΟΪ. 1014. ἢ σὸν οἰκήσειν δόμον---ἐπήλ- 
πισα; 566 ΝοΠ Κ᾽ Β ποίθ. 

012. “ τὸ πλεῖστον ΑἸ]Ἰά. Ὅτοίϊαβ 
πα τηοϑὲ δ]55. Βᾶνθ {86 οἴποῦ τϑδά- 
ἴηρ.᾿ ὁ ΟοΥβΟΉ. 

618. ““ΑΙ4. ἃπά {Π86 στϑαίθσ. ρᾶτζέ 
οὗ (6 Νίββ. πατρῷοι, ΒΟ Κιηρς 

5010}. οὐ 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

κλύετέ μου; Ἐπ. τίς δ᾽ ἂν κλύοι σου πατρίδ᾽ 
9 , 
ἐτεστροτεύμνγνου 9 

““ "|͵ 
γουσι σέ. 

ἐξελῶν. 
9 ’ 3 " “ 

ἀδικίᾳ γ΄, ὦ θεοί. 
Ρ] Ψ γΑ 

ἀνοακῶλει θεούς. 
4 Ὁ ,ὔ 9 , 9 7,ὕ 6 ὟΝ 

ονοσίος πεφυκας, ΟΠ ς. ἀλλ οὐ πατρίδος, ως σύ, 
7ὔ 

πολέμιος. 

προς. 

δρῶς κλύει. 
Ν ἃ “- 

καὶ συ, μῆτερ; ἴδ. 

ζειν κάρα. 

Ἑπδηροα,᾽" ογϑοη. ϑοθῖθυ οὐ] θοί8 
ἴο {6 1πίθτγοραίνθ τρδηῖς αἴτεον πάρει 
ἃ Πα 4150 ἴθ μου ἴῃ {πΠ6 πεχί νϑῖβθ. 

614. ΤΠ Ατίῖοθ θοῖηρ ἄν υβ6 ἴο {Π| 6 
ΘΙ Ἰβίοη οἵ {Π6 εἰπ {Π6 ἀδΐ. βίη, (Ῥὸογ- 
Το Οτοβί, 84.) νγα τηυδί σοηβ᾽ 6. πα- 
τρίδ᾽ ἃ5 {Π6 δΔοσιβ.: 566 ἃῦονθ 292, 
Μεα, 1182. 

ΟΙὅ. θ. τῶν Χ. ΟΥΑΙ ΙΔ Δ Π5 ΔΤ ἴῃ 
ἀουθὶ συὶ θέλου (ὐὑαβίου ἃπα ῬῬο]]αχ, οὐ 
Απρΐοη ἀπά Ζρίμυβ, ἀγθ {Π86. θ᾽ (165 
αἀθϑισπαίβα Ὀγ {Π15 ΘρΡΙΓιοί : ψΆ]οΚ. 46- 
οἷ65 νυ} γθάβοπ ἴῃ ἔανου οὗ {π6 [δἱ- 
ΤΕΥ, ὃἃ5 6 Τουπάθυϑ οἵ ΤΏ 6065, δπὰ 
ΟΠ ἤΤΙηΒ Π15. ἀθοϊβίοη ὈΥ τϑίθγθ ποθ ἴο 
Ἧτο. Επτ. 29. Τὼ λευκοπώλω πρὶν τυ- 
ραννῆσαι χθονὸς, ᾿Αμφίον᾽, ἠδὲ Ζῆθον, 
ἐκγόνω Διός. 
616. ““ἐξελαυνόμεθα ἀπὸ πατρίδος ΑἸά. 

ΑἸτπαοϑβί 81} Δ|58. οἱηἱί ἀπὸ, νος} Οτο- 
1105 πᾶ5 ἀϊδολι ἀθ 4, ΒΆγΠ65 ἢδ5 δαϊίθα 
πάτρης, ἴτοιῃ τνῆδί βοῦγοθ 1 ἱσπονν ποῖ; 
ποῖ ἔγοτα {Π6 Νῖ5. Ὁ. ἃ5 Βυτχίοη ΔΙ τίη 9,᾿; 
Ῥογβϑοη. ᾿Ἐξελῶν ἴοσ. ἐξελάσων : 566 
6 ἀ. 69. 

χαὶ θεῶν τῶν λευκοπώλων δωμαθ'" 

ἐξελωυνόμεσθα πωτρίδος. 

εὰ Ζ Η ᾽’ αὶ ᾽ 
ω πᾶτερ, ζλυεις ὦ πασγω: 

Ἐτ. οἵ στυ- 

ΟΙὅ 

Ἐπ. χαὶ γὰρ ἦλθες 

Ἐσ. Μυκήναις, μὴ ᾿νθάδ᾽. 

Φ 395.»ϑ. ἡ 3 ΄, Ν “ἪΝ 
ὃς μ᾽' ἄμοιρον ἐξελαῦνεις. ἔπ. καὶ κατακτένω γε 

’ὔ 

Ἐπ. χαὶ γὰρ οἷα 
6420 

3 ,ὔ Ν 9 ΄ὔ 

οὐ θερνις σοι μητρὸς ονομνἀ- 

Ο17. “ἀδικίᾳ γε σῇ, ὦ θεοὶ ΑἸά. Οτο- 
[105 ᾿Ἰὰ5 οπμτ{64 ὦ θεοὶ, Κἰηρ ψΙΓ προσ 
ΡῬτορτοίυ σῇ, πὶ ψν 1ο]ν "6 15 ννατγαπῖθα 
Ὀγ βθνοῖδὶ Νῖ588. ἀδικία σή γ᾽ ὦ θεοὶ .. 
ΤΊἼΘ τϑρὶῦ τοπάθιβ {π6 σνοτὰβ ᾧὦ θεοὶ 
ΠΘΟΘΒΘΑΥΥ. ἢ" ΟΥ50Ί. 

619. “καὶ κτανῷῶ γε πρός δοῖηθ Νῖ.99. 
κατακτενεῖ.]. ἔἕον γε θταποῖς μἃ5 ρίνοη 
σε, ἴτοιη {π6 ῃιθηιν"., ἃ5  ΒΌΡΡΟΒΘ, ἴοτ 
τΠ5 1Π6 Μ8. 1).; θαΐύ (86 ρτοῃηοῦῃ 15 
ΠΠΟΤΘ σΟΏΘΠΙΘΉΠΥ ψ ΔΒΓ ηρ, ὈοΙπρ τ6- 
Ῥθαίθα ἴσου μὴ ; πογ [5 [6 ραγίϊο]θ νυ 10}}- 
ουΐ 1(5 ἔοτοθ. βοῃ. Ῥσοιῃ. 78. ἢ μὴν 
κελεύσω κἀπιθωΐξω γε πρός. Ἐλπτ. Πε- 
86]. 642. μάλιστα' καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς 
τὰ νῦν τάδε. ᾿ογδοη. (Ἰἴ. 610. 891]. 
1698. Μίοα. 702. 

621. “οὐ θεμιτόν σοι ΑἸά. ν1Ὲ 
τιοϑύ δῖςβ. σε ἴοΥ σοι ἰδυ. ὙῬῆθπορ 
Μίαϑρτ. 6]10118 οὔ σε θεμιτὸν, ἰο Ὑ ΠΙΟΝ 
αἶβο ὁη6 οὗ (Π6 Τιϑ τ ἄθιι Νῖ55. Β66 Π|5 ἴοὸ 
8]1ὰ 46 Ὀγ {Π 6 οτηἰβϑίοῃ οἵ σοι. Βυῖ] 
πᾶν (οΠ] ον θα Οτοί 8, ννο ῬτΟΌΔΌΙΪΥ 
ἀριῖνϑα θέμις σοι ἴτοτα ἃ δῖ5.᾽᾽ οΥβΟΉ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

Πο. ὦ 
ῦ ωρ. 

τυγοίς. 

Τὰ 

ΠΟΠΖΕ- Ὶ 

“ 7 

ω κασεγνηται.- 
7) 

στος ὧν: 

πάσχω, τέκνον 3 5 
9 7 

οὐκέτ᾽ εἰμὶ σαῖς σύς. 
τὴς Ὁ 7 

Φυκ ἐγω. 

βροίζομαι. 
11ο υ , ; 

Ψ ς ἊἋ 3 

ποῦ ποτε στήσει πρὸ πύργων ; Τὴ σι ὡς τὰ ὦ 
(ς "“»“- 7ὔ 

ἐστορείς σόδε; 

628. μὴ πόνει ϑς᾽)ο]. μὴ δεινοπάθει, 
μὴ κάμνε, μὴ θορυβοῦ τούτου χάριν' [Π 
απὶ βοΐηδ: ὁ ποί ἐγοιιὺϊο ψοιγβοι : 0815 
188 οἵ {Π6 Ρ765. σου ΡΟ 5 το {Π6 Γαΐ. 
ΒΘΏΒΘ ὙΥΒΙΟΝ εἶμι ἃπα 118 σοΙηρουπᾶς 
ΔΙνγΑΥ 5 Ὀ6Δ1. 

624. ““ εἶμι" τὸν δὲ πατέρα μοι δὸς 
εἰσιδεῖν. ΤΊ5. δἀϊίοτθ αἴτον τοί 8. 
ΑἸΔ4ὰ5. νι πιοβϑὲ Ν55. ἔξειμι" πατέρα 
δέ (οΥ δέ γε) μοι δὸς εἰσιδεῖν" (ΑἸὰ. ἀπὰ 
ἃ ἴδιν ἰδεῖν") ΠΘηοθ Δίαβρτ,, ὈΥ ἃῃ 
ΕΑΒΥ Ὀμΐ ΥὙΘΤΥ (Τ6 σοπ]θοίυτο, ἔξιμεν" 
πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. ΤΠ ἃ 51Π}}18Ὁ 
ΤΩΔΠΠΘΥ 1 μᾶνο σοιτθοίθα ἃ ρᾶβθᾶρθ 1ῇ 
τπ6ὸ Ηδο. 1240. Ιῃ ἴἢ15 ΨΟΥΥ 5066 
016. {π6 Οαπιῦτ. Νῖ5., 9. δἂπά 2. ᾶνθ 

ἐξελαύνομαι. 1π δορά. 658. ΤιἈΒΟΔΓΙΒ 
85 ρίνεπ ἔχω ἴοτ ἔχομεν.᾽᾽ ΟΥΒΟΉ. 

6026. ““ Μῖ85. ἀο ποῖ τϑοορηϊβα γ΄, 
σνβτοῖ ΑἸ π5 δα ἀ5 αἴζου ἀνακαλεῖς. 6 
ΒΆΠη6. ἔδυ] ἰ6. ΟὈΒΘυνὉ]6 ἴῃ 628. εἰς 
πολλά γ᾽. (εἰς πόλλ᾽ ἀθλία γε Οτοί.} 
Ῥογϑοη. 

627. ἀλλά μοι σὺ χ. Τ|ι5 τεάμπ- 

ἀλλὰ παρθένους ἀδελφάς. 

(μῆτερ, ἀλλά τ σὺ γαῖρε. 

δὸς γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίζει. 

δδ 

ὦ πόλις. Ἐπ. μολὼν ἐς "Αργος, ἀνακάλει Δέρνης 

εἰρνι, μῆ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. Ἐπ. ἐξιύ, γθονός. 

ἐξ μεν’ πωτέροι δέ (μοι δὸς εἰσιδεῖν. 
͵7͵ 

δ 3 «“ 

Ἐπ. οὐκ ἂν 

Ἐπ. οὐδὲ τάσδ᾽ ὀψ ει 
025 

Ἂ 7 2 ρῳ 2) 

ἔτ. τί ταῦτας ἀνακαλεῖς, ἐγθι- 

ἴο. χαρτὰ γοῦν 

Το. εἰς πόλλ ἀθλία πέ- 

Ἐσ. καὶ γὰρ ἀνθυ- 

ἀάπου οἵ {Π6 ῥτοποὺπ μοι ἴ0 ραϊπεῖϊο 
ἈΡΡΘΔΪ5 15 ποίϊςβϑὰ οῃ Ηδθο. 19. 

χαῖρε---χαρτά: Ῥοίϊον : “ Βαΐ ἐου, 
ΓΩΥ ΤΟΙ ΘΓ, ἔαγ {Π66 τι 6811. {σο6. Τὸ 
τὴη6. ΜὙ{Π81 σαι 6 νν6]], τὴῦ 50 δ᾽ ΤῊ18 
ῬΙαν οπ {Π8Θ νϑιὺ χαίρω 15 ποίϊο6α ὁπ 
Ηες. 427. Τὸ [{| Ἰηβίδηοθβ {ΠῚ σίνθῃ, 
δα ϑορῇ. ΕἸ. 1484. χαίροις ἂν, εἴ σοι 
χαρτὰ τυγχάνει τάδε. 

628. (ἰ, 1656. εἰς ἅπαντα δυστυχὴς 
ἔφυς. 

680. ὡς τί (80. δράσων) μ᾽ ἷστ. τ.; 
Επωτ, ἈΠε65. 99. σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων πρὸς 
τάδ᾽ ὁπλίζει χέρα, Οτοδι. 794. ὡς τί δὴ 
τόδε; Μαϊςκ. ρἰνθϑ {Π|6 ργθίθσβποθ ἴο 
εἰς τί, ἃ5 ορῃ. Τγᾶςῃ, 407, σὺ δ᾽ εἰς 
τί δή με τοῦτ᾽ ἐρωτήσασ᾽ ἔχεις ; σοπ51- 
ἀουῖηρ Ὁ ρτοῦΔ 6 {παι ὡς πὰ εἰς Πᾶνε 
ΌΘθῃ ᾿πίθγο μδησθα ποῖα ἃπὰ ἀρονε 628. 
Βεΐ {ΠπΠ15 Ορϊπίοη 56 Θτὴ5 1 {Ποὰΐ νγοὶρῃΐ. 
8 πηϑοῖ νν1{}} ἵνα τί 6ΠΠρΡ (10 811ν ἔοτ ἵνα 
τί γένηται, Ατϊβδίορῃ. Ῥοο, 409. ἵνα τί 
δὲ τοῦτο δρᾶτον; 566 Ίροι ᾿. 208. οα, 
ϑεᾶρον, Μοά, 680. 
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9 “ οἱ 9 Ν ΞὩΛΝΟΣ 27} 

ἀντιτάξομναι κτενῶὼν σε. ἔτ. κῶμυε σοῦὸ ἐῤως 
2) 

γε. 
γο. ͵ὔ “ 5....9 Ν "» ᾽ὔ 3. ΩΣ Ἷ 3 5. ὉΝ 

ὦ τἄλαιν ἐγὼ, τί δράσετ᾽, ὦ τέκν᾽; ΠΠωο. αὐτὸ 
σημανεῖ. 

ἊΝ 3 Ἂ 3.0.5. 8 ἰον 4.5. Θ᾽ Λ 7 

ποῶτρὸς οὐ φευξεσθ᾽ ᾿ Ῥρωνυς ; Ἐπ. ἐρρέτω πρόπας 

δόμος. 
6 Ε 3 7ἤ᾿ 45" 6 Νὰ 9 Ν 9 Ν “7 

ὡς τὰγ, οὐκεθ αἱματηρὸν τουμὸν ἀργῆσει ξίφος. 

ἣν δὲ θρέψ , ψαῖαν, καὶ θεοὶ ύρο- φῆν ρεψασὰν μὲ γαῖαν, κα ὑς μαρτύρο 

(και, 698 
ἰν 37 3 ἅ 7 3 ᾽ Ν 

ὡς ἄτιμος, οἰκτρὰ πᾶάσγων, εξελαύνουνωι γθονος, 
ἔρον [3 9 3 ᾽ δι 9 ὩΣ ᾿ Ν Ὁ 7 

δοῦλος ὡς, ἀλλ ουχὶ ταύτου πατρὸς Οἰδίπου 

γεγως. 
"7 ἂν γὰ ’ὔ’ 9 Ἁ Ἷὰ 3 4 ἕν ΤΣ 

κῶν τί σοί, πόλις, γεέενήτοι, μῆ με; σόνδε δ᾽ αἰτιῶ 
9 ΟΝ . ἣ» " ΝΡ 2 : 7 7, 

οὐχ, ἑκὼν γὰρ ἦλθον, ἄκων δ᾽ ἐξελαύνομιαι γθονός. 
Ν ΄ῸὉ 3 ἢ ».ο 

καὶ σὺ, Φοῖβδ᾽ ἀναξ ᾿Αγυιεῦ, καὶ μέλαθρα χαίρετε, 
7 3 “νὝ 

ἥλικες θ᾽ οἱ ᾿μοὶ, θεῶν τε δεξίμιηλ᾽ ἀγάλματα 641 

092, αὐτὸ (5ς. τὸ ἔργον) σημανεῖ, 
ἐπιο ϑυοηΐ τοἱϊ! διοιῦ ; ““ ΒὰπρΡ. Βάςοῇ. 
974. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ: Δη- 
ἄτοιη, 264. τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ 
τάχα: ΟΥ. 1131. εἶτ᾽ αὐτὸ δηλοῖ τοῦὖρ- 
γον, ἢ τείνειν χρέων : ϑυϊήδβ: Αὐτὸ 
δείξει’ παροιμία" ἐλλείπει τὸ ἔργον.᾽ 
Δ Δ]ΟΚ. 

““ αὐτὸ σημανεῖ 15 ἀϑδῖρῃποα Ὀγ ΔΙ48 
ἴο ΕίθοοΙοθβ, ἃπα 084, ἐῤῥέτω π. δ, ἀ- 
ϑαὶῃ ἴο ν. 685. Π6 ριθῆχϑβ {Π6 Ἵσῃᾶγδο- 
ἴον οἱ ζθοο!θβ, ἴο 690. {πᾶΐ οἵ Ῥοϊγ- 
Π1065.. ἼΠΟΙΘ 16 ἃ οοπίυβίοη ἴῃ {Π6 

ΔΜ|55. 1 [9Ὁ]]ονν Μίαβρυ. δπὰ Βυυποῖς. ἢ 
οτ 5οῊ. 

684. ὡς τάχ᾽, ἀπάοτρίαηα ἴσθι: οἵ, 
ὅ88., 782, 1678. Ηδς. 400. ὡς τῆσδ᾽ 
ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθήσομαι: ““ ΠεΙϊοά. 
1. ἴν, Ρ. 170. οὐχ οὕτως ἥδε ἡ χεὶρ 
καὶ ξίφος τοὐμὸν ἀργήσει.᾽᾽ ον 8οΉ. 

686. ““ἀτιμὰ ΑΙά. Οτοίι5. ἢτϑί 
οἤδηρθα 11. Ῥογδβοη. ΟἿ, Ηδο. 782. 

6081. ““πρὸς ἴον πατρὸς ΑἸ4. ροΥΠ 805 
ὈΥ ἃῃ ΘΙΤΟΓ οὗ [{π᾿ Ρ͵685: [ὁγ {86 ἂὺ- 
Ὀγθνιδίθα ηϑιῃοα οἵ ψυλῖηρ, Δοοοτά] Πρ’ 
ἴο γα]. κΚ.1 Ἐογ γεγὼς [6 ΕἸοΙ. Μ45. 

ον 5. ἃ στη 8016 τοδάϊηρ μολών." 
Ρονϑβοη. 

038. ““μὴ με, τόνδ᾽ αἰτιῶ ΑἸά. μή με. 
σύ γε τόνδ᾽ αἰτιῷ τοί, τῶνδ᾽ αἰ. ϑοπηθ, 
τῶνδε δ᾽ οἰο18, τῶνδέ γ᾽ οἴπθιβ. Ηθῃςα 
Δία] εἰς. ρυοίρυβ μή με τῶνδ᾽ ἐπαιτιῷ. Βαΐ 
Κιὺρ ἴτοιη ὦ. ἂἀπὰ Ῥτσταποκ ἔοι 186 
τηετα ὗν, τὶ ρσιο!ν δαϊ {πΠ6 ράββαρο: τόνδ᾽ 
116 απαῦτ. ΝΜί5. σι δὲ αἰβὸ τυ θα 
ΟΥΘῚ ἰί : τῶν δ᾽ Μ,. ἀηά ὄν ἴοτ ἃ νΔΙΙΟῚ8 
τοδαϊηρ. 1Π|6 οὐτοὸῦ οτἱρ παίβα ἴῃ (86 
ΘοΠοῦτγθηοο οὗ ἵννο [᾿θτῖθ 8, ἃ5. Οτθβί. 
888. θεῖον 1265. 1601. ΤΠ 6 [Ὁ] ον Ἰηρ 
νϑι88 δα ]οΚ. σοηῃβιάθιθ ΒΡΌΓΙΟΙΒ: (0Ὲ 
δοσοπηΐ οἵ 1ῃ86 τορείτοῃ ἴπ 1 ἀπὰ ν. 
636. Ῥυΐ οἵ, 4δ0. 4θδ. 488. 498. 494. 
490.) [ΡογϑοΉ. 

640. ᾿Αγυιεῦ. Τοτ, Οὐδττη. ν. 6, 28. 
1, νῖβ Ασυίθα Οπ {με Οτθοΐϊδη βίαθθ 
Βοθίουθ [π6 σθηίγθ οὐ ρυϊποῖρα] ἄοοτς- 
ΔΥ ἡ 85 8ὴ Δ[(ἃΥ οὗ Αρο]ϊο ᾿Αγυιεύς : 
566 ν, 281. ϑοόρᾷ. (Βά. Τι, 16. 909. 
Μία. Οτιῖ. 11, 218. Αὐβίορἢ, Σφ. 875. 
ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, γεῖτον ᾿Αγυιεῦ Τοὐμοῦ 
προθύρου. 

641. ““ δὐμοὶ ΑἸά. ὅ66 οῃ Πεος., 8384." 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. δὲ 

9 ν “Ν9 3) ο : , 3. 1πὸ αὖ 7 

οὐ γὰρ οὐδ᾽ εἰ μοι προσειπεῖν οὖθις ἐσθ᾽ ὑμᾶς ποτέ. 
3 ὦ 2 Ε 72 ᾽ ΩΣ νά Ν οο 

ἐλπίδες ὃ οὔπω κωθεύδουσ', αἷς πέποιθα σὺν θεοῖς, 
7ὔ 2 3 ἤ Ζ “ γ 

σύνὸ ἀποκτείνας, κροτήσειν σῆσὸς Θηβαίας χθο- 
7ὔ 

ός. 

Ἐς. 
ἫΝ σοι θείᾳ προνοίῷ, νεικέων ἐπώνυμον. 

Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν Χο. 

,θ᾽ εκ γώρας" ἀληθὼς δ᾽ ὁ ὄνομα Πολυνείκην τ πωτῆρ 
040 

στροφῆ. 
Τύριος, ῷ τετρασκελῆς 

μόσγος ἀδάμαστον πέσημνα 

δίκε, τελεσφόρον διδοῦσα 6δ0 

χρησρυον, οὗ κοιτοικίσοιι 

ῬΡογϑοη. ἘἸμη8]6ν Ῥτοΐαοθ ἰο ϑορῇ. 
(α. Τ΄ ρ. χ. “Τζλθη ἔθ ανἰῖοῖε ὁπ65 
ἦη α υοισοὶ, απὰ {{ι6 τὐον αἱ οἰ ουσὶπρ' ὑ6- 
δῖη5 τυϊί ἃ τοιυοί, ἐἶι6 ἢ) 8ὲ δ} Πἰαῤ16 ΓΚ 
{6 ἰαξέο1" τοογὰ 18 ποΐ ομέ ὁ}, ὑμέ ἐέ 
ὁθαίο8065 κτοἱζῆ, {ἢ αγἐΐο!α πο 0η6 8}}{- 
ας ὑψ ογΥαδὶϑ: 6. δ. ἴοτ τοῦ ἐμοῦ, τοὺ- 
μοῦ, ποΐ τοῦ μοῦ, υϑαϑί ὑς νυυϊῖ6 ἢ : 
τἀμὰ, τὠμῷ, ηοῦ τὰ ᾽μὰ, τῷ ᾿μῷ : οὑμοὶ 
ἃη4 ἁμαὶ, ποί οἱ μοὶ ἃπα αἱ "μαί.᾽ 

045. ““ ἔξελθ᾽ ΑἸὰ, σομίγΑΓΥ ἰο τηθίγθ 
δηὰ Μί55, Οτοίμιβ ομδηρθα 1{,᾽ ΤΟΥ ΒΟΉ. 

040. νεικέων ἐπ. Οἵ. 1508. ὦ Πολύ- 
νειίεβ,) ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος. Οτοϑβῖ, 1007. 
υϊπο 18 η 1πϑ1{. Οταί. ν. 10. Ναιῃ 
δῷ ΠΠπ ἀρὰ Τὐυτ!ρΊ άοτη ἕγιριἀππι Β8Π6, 
αποα ποιηθῃ ΡΟ Π1ο15, υἱ᾿ ἀγρ σΤηΘῊ [1 ἢ} 
ΤΠ ΟΓΌΤη, [Γαῖθυ Ἰπμοθϑϑιί. αΐ {Π|6 ΒΔ Π16 
ΟὈ]ΘοίΙοη ἌΡΡ]165 ἴο “ον 18, ὃ. ο. 
ΤῊ. δ78. ἐξυπτιάζων ὄμμα, ἸΤολυνείκους 
βίαν, Δὶς ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατού- 
μενος, Καλεῖ: 0δδ. ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα 
Πολυνείκει λέγω : 829. οἱ δῆτ᾽ ὀρθῶς, 
καὶ πολὺν εικκεῖς Ιζατ᾿ ἐπωνυμίαν, Ωλοντ᾽ 
ἀσεβεῖ διανοίᾳ. Αφαϊῃ Π6 [Ππ|85 Ρ]ὰγ 5 οἡ 
1η6. πᾶτηθ οἵ ἤσ]θη, ἄσαπα, 0604. Τίς 
ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ Εἰς τὸ πᾶν ἐτητύμως 
--5᾿Μή τις, ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶ---Μεν, προνοί- 
αισι τοῦ πεπρωμένου Τλῶσσαν ἐν τύχῃ 
νέμων----Τὰν δορίγαμβρον ἀμφινειιςῆ θ᾽ 
“Ἑλέναν ; ἐπεὶ πρεπόντως Ἑλέναυς, ἕλαν- 
δρος, ἑλέπτολις. ϑΟρΡΠΟΟ]68. 1850 15 
ΘΠ οὗ {Π15 τη Πϊπηρ: ΑἹὰχ 480. αἷ, αἷ' 

τίς ἄν ποτ᾽ ᾧεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον Τοὐμὸν 
ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; Νὺν 
γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάξζειν ἐμοὶ Καὶ 
τρίς" τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω : 
ὙγΠ1οἢ, 88 ἃ ΨΥΠΟΙ πὶ {(Π6 (855. 2, 
ΧΧΝΙΙ, Ρ. ὅ16. ΟΌΒθενοβ, “' οἂπ ΟἿΪΥ θ8 
ΤΙΝ }16ὰ Ὁ ἃ Ραβδθᾶρο ἴῃ ἴΠ6 βεοοπὰ 
ρδτῦ οὗ Θ᾽ Δ ΚΒρθᾶτθ᾽ 8 ΗεητΥ 4{Π,  ]ΠΘ͵6 
{Π 6 οἱ] Ἐλα1] οἵ Νουα θεν ἀπά, ἀπ 6 Γ᾿ 
βίαηαϊρ (Πα 5Ο0Π}Θ [αρίεινα ἔτοτα 
ΒΥ ΒΌαΤΥ Πδα βαϊὰ {Πα γνουηρ ῬεΥ- 
ΟΥ̓Β ΒΡῸΣ γγᾶὰβ οο], Ὀυγδίβ οαὐ ἴῃ (6 
τηϊάϑε οἵ 18 ΔΡΟΩΥ Ψ1( (Π8 [ὉΠ] ον ὴρ 
Ραμ : “ΑἸ ! βαϊ ἃ ̓γχ6, {Ππιὰῦ Ηᾶττυ Ῥϑτου 5 
ΒΡῸΓ γγὰβ οοἱά! Οἱ ἩἨοίβρυς οοἰα- 
ΒΡ. γ᾿)  Ά]ΟΚ. οἰΐθ8. δδο ἔγτοιὰ ΟνἹά 
Ἐριβί. 6 Ῥοηίΐο ἱν. 18, 2. αιοᾶ 65, 
ν 616, (δγ6, νοοδτ]5. 16,17. Πρ ΘΏ] 146 
Β01 αἰεία5, σορηοτἶη6 1 ιἈΓΡῈ5. 

049. ἀδάμαστον π. δίκε, '. 6. ἔδικεν 
(ἑαυτὸν κατὰ) π. ἀδ. 36110]. τὸ μὴ ὕπό 
τινος ἤναγκασμένον πτῶμα, ἀλλὰ αὐὖ- 
τοῤῥιφές : ἰαῃ ἀοιῦη, τυϊ πρὶ : ἘΠ]τα8- 
Ιὸγ οὐ (Βα. 7. 196. νουϊά τεδά 
ἀδάματος (πτουρμουῦΐ (Π6 γα 188 : 
1 [18 ρῬᾶββϑαρθ (Π6 σοίθοί1 0 ΒΘΘΙῚΒ 
Τοααϊτρά οἢ δοσουηῦ οἵ (ΠἸ6 ΔΠΕΙΒίΓ, 
ν. 069. Οπ {Ππ| βίογυ οὗ τῆς ἐοαπάϊηρ οὗ 
ΤΠΉΘῦο5 ὃὉγ δάμπιαβ, βε6 ΟυνἹὰ Μει. 
111. 1η1{. Δη  ΤΘ Πρ ογθ᾿ 5 Ο]855. Π1οΐ. 

6051. “5 {πΠ6 ϑοθο]. 1η ΑἸάα5 
δηα ΒΘ ΘΙ] Νῖ85. κατῴκησε ΟΥ κατῴ- 
κισε.᾽᾽ ΟΥ̓ βΟΉ. 
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,ὔ δ 7ὔ 

πεδία (μὲν τὸ θεσφατον 

χρῆσε πυροφόρ᾽ ᾿Αόνων, 
Ἢ Ω Ω 

πκαλλιποτονος ὕδατος ἔνα γέ 
Ν 9 7 77 

νοτίς ἐπεργεέτοι γυὸς 

Δίρκας χλοηφόρους 

καὶ ββωθυσπόρους. 

Βρόμιον ἐνθο, τέκετο 

μάτης, Διὸς γάμοις, 

κισσὸς ὃν περιστεφῆς 

ελικτὸς εὐθὺς ἔτι βρέφος 

6600 

, 1) 

χιλοηφοροίσιν ἐρνεσιν 
" 2 4 2 ,7ὔ 

κοτασκίοισιν ὀλβίσος ἐνώτισε, 

θδ2. ““ μὲν [0Υ μὲν 15 1Π6 σοττθοίίοη 
οἵ Μυβρτ. : χρῆσε πυροφόρ᾽ ᾿Αόνων ἴον 
πυροφόρα δόμων ἔχρησε ἐμεῦ οὗ ψἃ]οκ. 
ογβϑο. “16 Αοηθβ, Ἰοῖη τ τυ τἢ 
1η8 Ηναδηΐεβ, βασοεθάθα {16 ᾿πείθηθϑ. 
ΟἿ 118 ἃυυῖναὶ οὗ Οδάιηα8, [Π86 Ἡ  γᾶπίθ5 
ἴοοῖς ὉΡ ΔΙΙηΒ8 ἴο ΟΡῬΟΞΘ πη, ὑαῖ ἐΠ6 
Λοποβ. βυ θη 64, ἃηἃ γγοτθ ἱποοῖρο- 
ταῖθα τ {π6 ΡΗοοπΙοῖδη8. ΤΠ Μ 8685 
νοτΘ σα] θα Αοπὶς, οα Μίοσηί Η6]1- 

Τ0η ἴῃ Βαοιϊδ.᾽ Απίμοη᾿β δα. οἵ 1,6 π|- 
ῬΠΘΥΘ, τοεθαϊίθα Ὁγν Ὁ. Ἡ, Βδγκοσ. 
ΑΡοΙΪΙ. ἘΠ. 111. 1184. Καί ῥ᾽ ὁ μὲν 
"Αονίοισιν ἐπισπείρας πεδίοισι Ἰζάδμος 
᾿Αγηνορίδης γαιηγενῆ εἵσατο λαόν. 
Ονιά Βαβι, 1. 490. Ἅ ὙΠ15 αὶ σα π ἀλη 
Ρυ]5α5 ἃὉ οὐδ, δάμηιβ ἴῃ Δ οηϊᾶ οοη- 
Β[{Π|0 Θχὰ] πο. 

64. καλλιπ. ὕδ.---οτὶς, ἴ. 6. ν. ὕδ. 
τοῦ καλοῦ ποταμοῦ, {ἴ16 τῖνοῦ 15Π᾽6 8. 

“ἵνα τε ΑἸὰ, ἀῃᾷ δῖ55. νν 1 οἢ Ψ ΔΙΟΚ. 
ΟΠδηροα ΡΥ ἃ 5[16]}ὺ σοττθοίίοι., ἡ Ρο7- 
80}. 

θδὅδ. ““ νοτὶς ἐπέρχεται γαίας Δίρκας 
χλοηφόρους καὶ βαθυσπόρους“ γυίας ΑἸα. 
δηα βϑνϑυὰὶ Νῖ5δβ. ΤῸΣ γαίας 16 ΕἾἼοτ. 
85 γυίας, βοῖηθ γᾶς ; ἴοΥ γυίας, νυ ὨΙοἢ 
Κ΄ οἴμϊί8, (η8 ΤἘ]οΣ. χώρας. ΤΠ|ι6 τοδά- 
ἴηρ οἱ (ὐτοίϊι8 15 ΟΧ γΔου ΠΥ : ν. ἐ, 
γαίας Δίρκας χλοηφόρου καὶ βαθυῤῥόου. 
ΓΠ6 ἔαοϊ 185 [παῖ γυίας (οΟΥ γύας, 85 1ἴ 
Θαρῃς ἀἰνᾶνβ ἴο Ὀ6 νι 6η}) θοὶηρ 

τηλτκοά τη {Π6 τπΙΡῚ ἢ ΤῸΓ ἃ σΟΥΓΘΟίΙΟΙ, 
Του 118 νγὰν πο ἃ ψτοῦρ ρΡ]806. Β6- 
Ιονν 619. γαίας ἴωογ γυίας .}.᾽ ογϑοη. 

6ὅ8. 8659. ““Ππ5 [Π6 ρτθαΐθυ ρᾶτγί οὗ 
18. δῖ585. τέκε ΑἸὰ, τέκε ποθ᾽ ἃ μάτηρ 
ατοῖ, δὴ τέκεν ποθ᾽ ἃ με ΚΚπρ [τοι 
Κι, κισσὸς ὑννῖοα Οτοί,᾽᾿ ΟΥϑ801,. 

θ68. ““ ἐνώτισεν. Δ᾽ αἴοκ. πϑεάϊθβϑὶν 
ΒΒρΘοίβ {115 ννοτ, δ ἢα5, ἃ8. ἢ 6 
Ἠτιη561} ΔΟΚΗ ον ἦρ68, [ιὰ5 ἴακεη [1ἴ 
ἤτοι θησο: Ἔνώτισεν᾽" τὰ νῶτα περιεσ- 
κέπασεν. Νίαβρτ. γγ8}} οἰΐθ5 ἤδοσο. Ε, 
861, ξανθὰν κρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας Δεινῷ 
χάσματι θηρός. Δ ΙΒΟ γ]α5 ἀρΡΡ 165 ἴῃς 
ΒΏΤΩΘ νΟΙῸ 1 ἃ 56η56 Δ|]|16ὰ ἴο {πΠ|15, 

Αρδῃι, 298. ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε 
νωτίσαι, οὗ ἃ ἰϑτηρ 1ΠΠτηϊπαϊπρ {Π6 
Βυτίασθ οὗ [Π6 βδεὰ. Α ἰτᾶρὶς Ψ.ΠῸΤῚ ἴῃ 
ΡΙαΐατο, 5ὅτοὸῦ. [Χ]ϊ. Ρ. 403, 1. πᾶ 
βιὰ οὗ (πΠ6 νυϊηρσ οὗ {Π|6 Βρβίηχ, νῴτισ- 
μα θηρός." Ῥογβονι. ᾿Ολβίσας ἐνώτισεν 
18 Ῥαΐ Ὀγ ἢν ραϊίαρο οι νωτίσας ὥλβισεν, 
γαηιὶ8 ορασὶς οὐάιιοίμα ὑφαυϊέ, ἴ. 6. 
αὐιηἀαηίίῳ, τἱομῖψ, [μα εγλαπείῳ ἑτοὶπεα 
γομηὰ πἶηι. ““ δῖ 414 ἢ15 1η65ὲ οὔ ϑατι- 
γ] 1118, δάμαοία τὰοὸχ 1ΠΠπιηϊηαΐ αἴα- 
ΤΘΏ515. δίμαβθο ὨδΙΤΑΓΟ, αυδπὶ ὅο1ο- 
᾿Ἰαϑίς ἀθροίηῦβ, δὲ αὶὸ αυϊάθη, τ 
Ραΐο, 8011: Βασοπαπι, 46 τπδίτ6 σά ρῃ- 
ἴϑτη, κισσὸς περὶ τοὺς κίονας φυεὶς ἐκά- 
λυψεν, οὐ γαηιὶς οὐ ποίμηι ἡ ϑιηλ ο0Ή- 
δογταῦϊέ : διὸ καὶ Περικιόνιος (ϑῖο 5011- 
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’ὔ 

Βάκγιον χόρευμνω 
παρθένοισι Θηβαίαισι 006 

Χ Χ τ. 
καὶ γυναιξὶν ἴυταις. 
2) 7 δ» 7 9 
εγθα ᾧονιος ἤν δράκων ἀντιστρ. 

ἼΑρεος, ὠμόφρων φύλαξ, 

νἄμνωτ᾽ ἐνυδρα καὶ ῥέεθρα 

χιλοερὰ δεργμάτων κόραισι 070 

σολ ὑπλάνοις ἐπισκοπῶν" 
ε 5 

ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν 

ΚΚάδωος ὠλεσε μνωρμνώρῳ, 

κρᾶτω φόνιον ὀλεσίθηρος 
ὠλένας δικὼν βολαῖς, 607ὅ 

7 3 γε 

Δίῶς ἀμνάτορος 

Παλλάδος φραδαῖς 
γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας 

εἰς βαθυσπόρους γύας. 
ἔνθεν ἐξανῆκε γῶ 680 
πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων 

θθμ ἀαπὶ 1 50}101115}) ὃ θεὸς ἐκλήθη παρὰ 
Θηβαίοις. Μα]οκ. 

064. χόρευμα ἴῃ ἀρροδί(ίοα ν. ἢ 
Βρόμιον : ἐπέ οὐ)οοέ ορἰοὐταΐφιί ἴηι {ἢ 6 
«(ἰα 0658 ὁΓ ἐπε Τμεῦαη εἰγϑίηβ : 566 
ΔΙ6α. 12. Ηδο. 1180. 

“ Βακχεῖον ΔΑ], ἀῃα τηοβί Νῖ55. Εὐ- 
βοίοις ΑἸά. Εὐΐοις ταλὴν Νῖ55. νν ᾽πὶ} (Π8 
ΘΌΠΟ]. Εὐΐαις τη6 (ὐδιαθῦτ, δ᾽5. Μ, δὰ 
Β,᾿ Ρογϑοη. 
669. ““ εὔυδρα τοί. ἀπ ἃ φροτίοη 
ΘΓ 1Π6 δῖδβ. Ῥὰῦ {Π|6 ρτθαίθσ ρϑιῦ ψ(ἢ 
ΔΙάμ5 ἔνυδρα.᾽᾿ ῬογβοΉ. 

670. δερμάτων κόραισι ὈΥ͂ ΘΠ ΆΠ|αρ6 
ἴοῦ δέργμασι κορῶν : τπ8 “12860}:. Ῥ6ΙΒ, 
98, κραιπνῷ ποδὶ πηδήματος ἴον πηδή- 
ματι ποδός: ϑορἧι. ΕἸ, 98. μέλαινά τ᾽ 
ἄστρων ἐκλέλοιπεν εὐφρόνη, ἴοι ἄστρα 
μελαίνης εὐφρόνης. αν. Ηδ6]. 1098. 
παρῇδί τ᾽ ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χροὺς, 
ἴου παρῇδος χροΐ. 
1. ““ ὠλέναις ΑἸά. ἃηὰ τον 85, 

ὠλένης ατοῖ, (ὐδηΐ. ἃ5 Οδπῖον δά οοη- 

Ἰθοίυτοα ; ὠλέναιν ΆΤΠΟΒ5; 810. 
Τρ Εν ὠλένας, ἃ5 ἴῃ Κι. Μ, ΒΕ." Ρυ»- 
80η. Οοποθεῖ ὀλεσίθηρος ἃ5 ἃῃ ΘΡΙ(μ6ΐ 
(ο ὠλένας, ἴτοτα ὀλεσίθηρ. 

677. φραδαῖς. “«ΤΙ|58. ἀαΐ. οἔἴϊθη 
ΒΙρῃ1ῆθ5. αἀσοογαϊηρ' ἔο, ἴῃ, ΘΟ ρη θη Ε 
0. 1]. Ο. 412. ὑποθημοσύνῃσιν ᾿Αθήνης-. 
Ηοαι. Η. ἴπ ΑΡο]]. 1, 98. Ἥρης φραδ- 
μοσύνῃ. Ὅτ. ἘΠΕ 1058. χρόνῳ δ᾽ 
ἔβα Πυθίαις ἀποστολαῖσιν Οἰδίπους ὃ 
τλάμων Θηβαίαν τάνδε γᾶν. Χοη. (γν. 
1. ἢ, 4. νόμῳ εἰς τὰς ἑαυτῶ! χώρας 
ἕκαστοι πάρεισιν." Ματίι. ὅτ, ὅτ. αὶ 
408. ο. οὔθ. 2. Ονϊὰ Μίοῖ. π|. 101. 
Ἐσος σὴν] ἑαυ! χ----ὰ}]ὰ5 δά θϑί: πθο- 
ἰϑαιθ 106 ΒΌΡΡοΟΠΘΙΘ ἰθιτῶ ὙΊΡΘΓΘΟΚ 
ἀβηίθβ. 

6078. 679. ““Τ 6 τηθίγθϑ ἀο ποῖ οοἵ- 
Τοϑροηά σγῖῖἢ {ΠηΠ6 δηςβίγ, (658. 659.) 
Βυάποκ ᾿ὰ5 ρίνϑη δίκη ὀδόντας βαθυσ- 
πόροις γύαιξ. ἃπια ἃ [1{0{|6 ἄθονα Δίας δ᾽ 
ἀ.᾽ οΥϑΟΉ. 

681. ὑπὲρ ἄ. ὅ. ὅσοι], εἰς τὴν ἐπι- 
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ὁρῶν γιθονός" φόνος δέ νιν 

σιδοωιρόφρων ξυνῆψε γᾷ φίλῳ πάλιν 
αἵματος δ᾽ ἔδευσε 

γαῖαν, ὦ νιν εὐείλοισι 088 

δεῖξεν αἰθέρος πγοαίς. ἣ 
καὶ σὲ, τὸν προμάτορος ἐπῳδός 

᾿Ἰοῦς ποτ ἔκγονον ς 
᾿Ἔπαφον, ὦ ὦ Διὸς γένεθλον, 

ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, 600 

ἰὼ βαρβάροις λιταῖς, 

βξώ, βᾶθι τάνδε γᾶν, 

σοί νιν ἔκγονοι κτίσαν, 
ᾧ διώνυμοι θεαὶ 
{Περσέφασσα καὶ φίλα 608 

Δαμάτηρ θεὼ, 

πάντων 

πάντων δὲ 
ἾΑ 

μτησοντο 

φάνειαν τῆς γῆς ἢ ἀντὶ τοῦ ἐπάνω τῆς 
ἐπιφανείας τῆς γῆς. ““ Επγ. ΒΌρρ!]. 81. 
φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιμος στάχυς“. 
ΑΡο]]. ἈΠ. 111. 1802. Λάμπον ἀναλδή- 
σκοντεβ ὑπὲρ χθονός.᾽ Δ αἰοκ. 

682. 688. “ΑἸάπ5: σιδαρόφρων δέ 
νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε φίλᾳ γᾷ: ὃπὰ 
ἴῃ 5 τηοϑβῖ δΔῖ588. Θχοθρί {Πμδΐϊ βϑοῖμβθ μᾶνθ 
ξυνῆκε. Αὐτοί ἀπ οἴποιβ {πα [0|- 
Ἰονν Πίπι, γᾷ φίλᾳ. Βὲν {τῃβροϑβιτοι 1 
ἢδᾶνθ τηδα6 {{Π6 ϑϑῖβ95 ΤΏΟγ6 ΠδΙπιο- 
Πΐοιι5.᾿ Ρυγϑβοη. 

085. ““ εὐείλοισι 15. {Π6 Θπιοπάδίϊοη 
οἵ Μίυβργ. ἴον εὐηλίοισι.᾽᾽ οΥδΟΉ. 

080. δεῖξεν: οἵ. νΙτρ, .2:}. νἱ. δ70. 
Οεέοπαιηπὲ ἰθτεὶβ απο ἰαπίατῃ ἴαίδ. 

099. ““σῷ νιν ἐϊγόνῳ {116 50Π0]. 
γγίιοτη ἰἢ τγα [Ὸ]]ονν, αἱ διώνυμοι τηιιδὲ 
Ὀ6 τϑδά, ἃ5 βοιῃβ δΝῖ55. δπ6 666, ἢᾶν6.᾽ 
ούδοη. (ἴ, 842. 

094. ὋΥ ᾧ ϑοβιο]οῖ. βαρροϑίβ ἅν : 
καὶ οι ἃ ρΘυ μα ρ5 ὃ6 ῬγΓΘίθγα Ὁ]6. 

διώνυμοι θ. ὅο!ο]. παρόσον ἣ μὲν 

ἄνασσα, 

γὰ τροφὸς, 

πέρυπε πυρφόύρους 

Κόρη καὶ Περσεφόνη, ἡ ἡ δὲ Δημήτηρ καὶ 
Γῆ καλεῖται. τὴν οὖν Περσεφόνην πάν- 
των ἄνασσαν καλεῖ" τὴν δὲ Δημήτραν 
πάντων τρόφον. 

6098. γᾶ τροφός : μΘΙΠΔρ5 1815 5Βῃου]ά 
δ6 ψυυϊτίεπ Γὰ νυ} ἃ οδριία!] : ““ Ευτ, 
Βᾶςοῃ. 27, Δημήτηρ θεὰ, (Τῇ δ᾽ ἐστὶν, 
ὄνομα δ᾽ ὁκότερον βούλει, κάλει.) Αὕτη 
μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς. Βυῖΐ 
Οδτοβ ἂπά Το] 5. 4Υ6΄ βοιηθίδιπεβ ἀ15- 
{πο αἰν]η1 165, Ον]α Εδβῖ. 1, 67]. 
τηδίτο5 ἔτυσατα, Το ]υδαῦθ (ὐοΤθΒη868 : 
018. ΟΠΙοΐπηι σοταιηαηθ θγθ5 οὐ στα 
ἰὰϑηίαν; Ηδο ρτδϑί εδαβᾶπι {ππρ]1- 
θα5, Π4 Ιοσυτα : (ὐοῃβοτίθϑ ὀρϑσιμι.᾽ἢ 
Δ Ά]ΟΚ. 

099. “Ἅ Μοβίὶ οἀά, ἐκτίσαντο, δεῖ 
βοὴ8. Νῖ588. ἐκτήσαντο, 6 ποθ 1 ἢᾶνα 
το]θοίθ ἃ τπΠ6 δυρταθηΐ : Γ{Π 085 δίκε 60. 
χρῆσε θ0ὅ8. τέκετο θῦ8. δεῖξεν 686. 
κτίσαν 698.1] Αρδΐῃ πυροφόρους 501|6 
ΜΜ88. ᾿ποοισθοῖν. "ἡ ογβοη. 

πυρφόρους ὅ0Πο]. πυρφόρος καλεῖ, 
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Ἁ ἔμ βῳ ϑῳ 

θεὰς ἀμῦναι τἄδε γᾷ" 700 
77 93 3 "“2Σ΄ι »“. ᾿ 

πάντα δ᾽ εὐπετῇ θεοῖς. 

Ἐχ. 
ἃ 

χώρει συ, καὶ κόμιζε τὸν Μενοικέως 

Κρέοντ᾽, ἀδελφὸν βυητρὸς ᾿Ιοκάστης ἐμῆς, 

λέγων τάδ᾽ , ὡς οἰκεῖα καὶ κοινὰ χθονὸς 
θέλω πρὸς αὐτὸν ξυμβαλεῖν βουλεύματα, 708 

Ν 3 2 Χ ὃ Ν ΩΝ ο-“ 

πρίν εἰς μαγῆν τε και! ὁορὸς ταξιν ῥολειν. 

καί τοι ποδῶν σῶν μόχθον ἐκλύει παρών" 

ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 

ἢ πόλλ᾽ ἐπῆλθον, εἰσιδεῖν γρήζων σ᾽, ἄναξ 

᾿Ετεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων σύλας 710 
ὔ 7 Ὁ ..}9 ο Ν 7 ΄ 

φύλακᾶς τ᾽ ἐπῆλθον, σὸν δέμνως θηρώμενος. 

καὶ μὴν ἐγώ σ᾽ ἐγρηζον εἰσιδεῖν, ἹΚέον" 
πολλῷ γὰρ εὗρον ἐνδεεῖς διωλλαγὰᾶς, 
ὡς εἰς λόγους ξυνήψα ἸΠολυνείκει μολων. 
ἤκουσα μεῖζον αὐτὸν ἢ Θήβας Φς ΦΟΥΕΊΨ, 

κἥδει τ᾽ ᾿Αδράστου καὶ στ φρωτῷ πεποιθότα. 

ἀλλ᾽ εἰς θεοὺς χρὴ ζσαῦτ᾽ ἀναωρτήσαντ᾽ ἐγειν" 

ἐπειδὴ ἐν νυκτὶ γινομένων τῶν μυστη- 
ρίων οἵ μυούμενοι πῦρ ἔφερον. ϑΌρΡ!. 
271. καὶ γῆν, τήν τε πυρφόρον θεὰν 
Δήμητρα θέμεναι μάρτυρ'. 

704. οἰκεῖα καὶ κι χ. ὅοδΠο)], τουτέσ- 
τιν ἐμοῦ ἴδια καὶ κοινὰ τῆς χθονὺς, 
ἤγουν καὶ ὁμοῦ περὶ πάσης τῆς γῆ5. 

709. ΤῈ τϑρϑυτίου οὗ {6 νϑιὺ 
ἐπῆλθον αἸδρίθαβθβ ν 810 Κ. ἃπα ΔΙ ΌΒρτ. ; 
1ῃ6 ΤΟΙΤΊΘΤΙ ΡΙΌΡΟΒΕ5 ἐμόχθουν, {η6 1αΐ- 

ἴθγ ἐλείφθην. 
711. σὸν δέμας, ἱ. 6. σέ: Επτ. ΑΪς. 

047. οὐκ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῶς τοῦδε σώματος 
πατὴρ, 1. 6. ἐμοῦ. 
τ 714. “ΨΆΙοΙκ. 414 ποί οἸθυ}ν 566 [Π8 
σοῃβίγαοίἑοη. [Γπἀρυβίαπα ἐμαυτόν. 
Απδβίορη. Τιυϑιϑίγ, 409. τί τοῖσδε σαυ- 
τὸν εἰς λόγους τοῖς θηρίοις ξυνάπτεις ;᾽" 
Ῥογϑοη. Ἔμτγ, Ποτδᾶςοὶ, 480. εἰς χεῖρα 

γῇ ξυνῆψαν. 
115. μεῖζον ἢ Θήβας φρονῶν, ἱ. 6. 

καταφρονῶν Θηβῶν : ϑοῖιοῖϊ. τούτων 
Επνῖρ. Ῥ)ιαΉ. 

καταστροφὴν πάνυ ῥᾷάστην ἡγεῖσθαι, 
καὶ πλέον οἴεσθαι ποιήσειν ἢ ταύτας 
πολιορκῆσαι. Ηρτδοὶ, 938. μείζω τῆς 
τύχης φρονῶν πολύ. Απάτοπι. Τθύ. 
φρονοῦσι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες. 

716. ““πεποιθέναι ΑἸά. δθιι πεποιθότα 
ΔΙπιοβῦ ἃ} Μ88. Τη6. οἰνιΠρΘ. ὉΙΟΒΘ 
ἔγοι γϑθισί:ρ τε ἰο (Π8 Ῥτθοθαϊηρ ᾿ἴπθ0, 
ὙΠΟ δ 8 10 Οὐρὶ το Ὀ6 σοπηροίθα ΠῚ 
ναὶ 90]1ονν5. ΝΟΥ ἰ8 1η6 ἤρυτθ Οτο- 
Ῥἰβπλαβ, 5 ἴῃ χαίρω σ᾽ ἐληλυθότα, ἰο 
Ὀ6 βιιρροββά Δρρ]1ο8 18 μθγ8.᾽᾿ ΟΥϑ0Ή. 

711. ἀναρτήσαντ᾽ ἔχ., ἕο ατε ἐἐι686 
ἰμηρ5 αϑροηεἰθηΐ, {16 ἀοῖϊνα ἴον 1Π8 
ὨΘΌΪΘΙ ; ΟΥ̓ΪῸΓ ἀναρτῆσαι, 45 κρύψασ᾽ 
ἔχεις ἴῃ Ἦρθο. 999. 66 αἷβοὸ δία, 8ὃ. 
89. ““7ΤῊ15. σοπϑίσαοίζοῃ 15. οἵ πη ἢ 
ΠΟΤῈ ἰγθααθηΐ οσσυττθηρο ἵἱπ Βορδο- 
Ε165; Βαΐ 15 ποῖ οὰαπα ἴῃ {Π6 τϑτηδῖῃ- 
1 ῬΙΑγ8 οἵ  βο!γ}5.᾽ Μά]. 8568 
τ. Βτὰ588 ὁ ὅογρῆ. (ΕΔ, Τ. 577. δμὰ 
ἴῃ ΟἸ455, .1. Νο, ΕΧΧ, ρ., 288. 



ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἃ δ᾽ ἐμυποδῶν μάλιστα, φσωῦθ᾽ ἥκω φράσων. 
τὰ ποῖ ταῦτα ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοώ. 

ἥκει τις αἰγμᾶλ ὠτὸς ᾿Αργείων πάρω. 

λέγει δὲ δή τι τῶν ἐκεῖ γεώτερον 3 

μέλλειν πέριξ πυκνοῖσι Καδμείων πόλιν 

ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Αργείων στρατόν. 

σμικρὸν σὺ πλῆθος 

ἐγῷδα κείνους τοῖς 

718. ἐμποδὼν, ἴοΣ ἐν ποσὶν, 0} ἐηι- 
γηοαϊαΐο οοΟηϑοφμΘΉ06 : ἴῃ {Π15 56}86 
ῬΙοΙη 614 ππαρθιβίαπαβ {6 ψοτα ἴῃ 
“5. ἢ. Ῥτοη). 18. ἔχει τέλος δὴ, κοὐδὲν 
ἐμποδὼν ἔτι. 

719. “Νοδὴν (Π6 58 Π16 6 86 ΟΟΟΌΥΒ 
ἴπ ὅόρῃ. Ἴτδο}). 78. τὰ ποῖα, μῆτερ ; 
τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ." Ῥογϑοπ. ““ἼΠπ6 
ΔΥΓΟ]Θ. 15. ρυΐ ψι{ἢ (16 ἱπίοιγοσαίνα 
ῬΥΟΠΟΙΠΒ. ποῖος, τίς, θαΐ ΟὨΪΥ ΜΔ 
τίου ἴο βοτηθί πηρ ργυθοθάϊηρ, (Π6 
{0|16Υ ἀθἤηϊοη οὗ σὑνῃϊοὶ {6 σα ϑίοη 
18. 10 ριοάυσςθο. Ἄἄβοῃ. Ῥτοῖη. 248. 
θνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρκεσθαι μόρον. 
ΧΟΡ. τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον 
γόσου; Ατϊβίορῃ. Ῥᾶς. 696. εὐδαι- 
μονεῖ: πάσχει δὲ θαυμαστόν. ἝΡΜ. τὸ 
τί; 698. οἷά μ᾽ ἐκέλευσεν ἀναπυθέσθαι 
σου. ΤΡΥΓ. τὰ τί; νεῖ τὰ τοῖοι ἴο 
1η6 ρυθοθάϊηρ' οἷα.᾿᾿ Μία. Οτ. Οτ. ὃ 
204, 4. 

122. “μέλλων Οτοῖ. σοΠίτΔΙΥ ἴἰο 
ΑἸάυ5 ἀπ Μ35. πυκνοῖσι ἴογΥ πύργοισι 
15. Π οἰβς θ᾽ β θβῃχθη δίϊοη. ἡ ΟΥϑυΉ. 

7128. Οἵ, Οτεβρι. 438. κύκλῳ γὰρ 
εἱλισσόμεθα παγχάλκοις ὅπλοις. 

724, ἐξοιστέον γ᾽ ἄρ᾽ ὅπλα Κ΄ πόλει, 
ἐλι6 ογὺθα ἐπθὴ ἢιδὲ δ ἰοὰ δον εἶ δῳ 
ἐΐε οἰέῳ, 1. 6. 6 οἱέῳ ἐδοηι ἠνιδί ἰθαὰ 
 ονίῃ ἐΐ8 30Ὑὲ68.(. ουθα 5. οὗ {815 Κιπὰ 

ἔγει σιν᾽ ὄγκον σἄργος 

θάρσει" τἄχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 
ἊΑ ὔ 2 κ΄ ρ»οω οο 

θελοιμν᾽ ἄν" ἀλλὼ τοῦθ᾽ ὁρῶ πολλοῦ πόνου. 

5 ἦέ 4, “ 

ἐξοιστέον γ᾽ ἀρ ὅπλα Καδμείων πόλει. 
σοι Ὶ : μῶν νεάζων οὐχ, ὁρῶς ἃ χρῆ σ᾽ ὁρᾷν; 5 

ἐκτὸς τἄφρων σωνὸ,, ὡς ιοχουμένους τάγα. 

740 

725 

ὍΔ: γῆς" οἱ δ᾽ ἀφόονοι. 

λόγοις ὄντας ὑρασεῖς. 

“Ἑλλήνων πάρα. 

780 

ἴα ΚΘ δὴ δθοι8. οὗ (Π6 οδ]θοΐ ἃπά ἃ ἀαί. 
οὗ {πΠ8 ρϑίβου, τ, Οὐ. 759. οἰστέον 
τάδε, διϑαμα. ἐμοί. 866. Μαίῃ. Οτ. 
Οἵ. ὁ 447. 

120. ““μαχομένους ΔΙά. δἃηα 5Β01ὴ8 
Ν185., οοῃίγσατν ἰο (86. πιοίτθ ἃπὰ (86 
σΟμΒἰβίθθου Οὗ [Π6 ἴ6η868: μαχομένοις 
“. μαχουμένοις σου! πο 6. ΔΠ}158, 
1 τϑίουγθα ἴο πόλει : μαχόμενος ἴ.. ἃπα 
ἴννο οἰδουβ.᾽ [Ρογ80ῃη.« Μαχουμένους 
ἈΡΙΘΘ5. ψ] ἢ ὁπλίτας, Ὑυ 10} 15 τὸ 6 
ΒΆρΡΡΠΘαὰ ἔτοια (πΠ6 νοστά ὅπλα ἰπ ν. 
724. ν ῆοτθ ἃ οοϊμιηᾶ οΟὐρῃϊ (0 ὃ8 
ΡΙαοθὰ αἴϊοι πόλει, {π6 ρτοβεηΐ [1π6 
Ὀθιηρ τη Δ} 656} ἃ σΟὨΓΠΔΙΙΟῺ οὗ {Π6 
5656. ἃπα οοπϑίσμοίίοι σοπίδί θα 1Π 
(πηι. ὙΠ1Β ἤρατο 15. ποίϊοθα ἴῃ Ηθδο. 
22. 

129. ““τἄργος Οτοῖ. δηῖ. 1. Μ, (86 
γηθηιῦγαπο οἵ Βταηοῖ. άργος ΑἸα.᾽» 
[ΟΥ̓ 80}. 

781. ““ἼΠ6 ρθη, 15 υ8664 ἴο "8 7Κ 
ἴΠ6 ρϑύβο οὐ ὑπῖηρ᾽ [0 γΥ 1] ΔῊΥ [ΠΗ ρ; 
ὈΘΙοπρΒ, τυ] ϑίθου 10 δ6 ἃ ΡΙΟΡΘΟΙΥ͂, ΟΥ 
αὐ] 1, Πα τί, ἀαἰγ, ὅζο. Βορἢ. Ε]. 1064. 
πολλῆς ἀνοίας (ἐστὶ) καὶ τὸ θηρᾶσθαι 
κενὰ, ἐξ ρανίαϊιε5. οΓΓ δΥθαΐ ἐοίῳ, 1ὲ 8 
Φ6Ρἢ} Κυοϊιδ., ἃΒ τὰ 1 ιτῖης ἡηαρ ας δἐιι- 
ἐϊέλω 65. ἴὰαν. ῬΙι. 721. ἀλλὰ τοῦθ᾽ δρῷ 
πολλοῦ πόνον (ὃν), α πιαίξογν οΓ ΒΥθαΐ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

ἑαθοιιν", 1 866 ἱἐϊαέ ἐξ ἰ5 αἰξοπαά οι τοϊέΐ, 
δνοαΐξ ἰαδοιιν", ἴτι νυ ΒΙΟ ἢ {Πθτα 15 ηῸ πθρὰ 
ἴο ϑιιρρ νυ δεόμενον νν 1} 10. ὙΠις. 
1. 88. ἔστιν ὃ πόλεμος οὐχ ὕπλων τὸ 
πλέον, ἀλλὰ δαπάνης : ν. 9. νομίσατε 
εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν τὸ ἐθέλειν 
καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι, ἐπαὲ αἰαογὶέμ απὰ 
α ἴοῦο 9} βοηοιιν" αὐ πθοθϑϑαῦ ἐὸ ἢδὶέ 
τροὶ!." Μία. ὅτ. Οτ. ὁ 512. 

152. Θαρρ!ῃν ἔσθι, οὐ γίνωσκε πὶ 
{6 ὅοΠο]. ὅθ6 αῦονβε 638. 

758. ““ κἂν εὐβουλίᾳ ῬΙθτδοπ, θααίν. 
ΓΒ Ετα 15 ἃ 9]4 γλήδρο : τύχη τὰ θνητῶν 
πράγματ᾽, οὐις εὐβουλία. ΒεΙονν, ΒοΙη6 
Ν55. ἅπα βαὰ. βᾶνε προσβάλοιμ᾽ ἂν, 
ἃ Βο]θοίβτη. ἡ Ῥογβδοῆ. (ὑὐοπβίταθ ἢ ὰ5: 
καὶ μὴν εὐβουλία ἐστὶ πᾶν (κατὰ) τὸ 
νικᾷν, απ νοὲ οἱγοιϊιπιβροοίοη, ἐ8 ΘοΥῳ 
ἐἰληρ ὉΥ υἱεέογη. 

784. βούλει (ἵνα) τράπωμαι : Απδοτ. 
Οἀ. 12. τί σοι θέλεις ποιήσω: 1ΐ6 
ΒΆΠῚΘ Θ]]1ρ515 15 ἔγθαυθηῦ 1η Τιδίη : 
ψιγρ, Ερ]. πὶ. 28. γὲβ ἜΥρῸ, ἸΠἴΟΥ ΠΟ5, 
αὐ14 ρΡοβϑὶς αἴθτααθ. νἱοίϊκβιτη, Εαρε- 
φίαπιιν ὁ 

136. εἰ 15 1πίοττορσαίϊνο ἴπ Ηθο. 978. 
εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τι μοῦ; 

781. ““σφαλεῖς γε ΑἸά, Εοτ σωθήσῃ 
ψα!οΚ. σῶς ἥξεις, “ἸῖΠοι ΠΘοΘββεῖν .᾿ 
ον ϑοΊι. 

138. ““Τῆ15. νϑυύβ8 15 πον τϑαὰ δου- 
ΤΘΟΙΪΥ 1η ΘΟ ΒΥ ΘΙΡ ἢ.᾽5 δα, οὗ Ῥο] γυΐυ8 

[ ᾽ 7 7ὔ 1} 7 

ὡς οὐ κωθεξω τειχέων ἔσω στρατὸν. 
Ν Ν “-ν “ο΄ ΥΩ 

καὶ ῥῆν τὸ νικῶν ἐστὶ πῶν εὐβουλία. 
"-ὖὉ- Ἂν 7 

βούλει τράπωμαι δηθ᾽ ὁδοὺς ἄλλας τινάς; 
2 7 "“ὖ 

πάσας γε, πρὶν κίνδυνον 5315 ὥπαξ ῥνολειν. 
ἣν - 3 7 

εἰ γυκτὸς αὑτοῖς προσβάλοιμεν ες λογοῦ; 
7 ΟΣ «- εἶπερ σφωλείς γε δεῦρο σωθήῆσε; πάλιν. 

7 7 ήφ, -» Ν - 7) 
ἐσὸν ᾧερε! γύξ᾽ τοῖς δὲ φολρωσιν σλεον. 
3 “ Ν 2 Ὥ 7 

έ ἐνδυστυγῆσαι δεινὸν ευῴρονης ζνείροίει: 
3 9 Ν ΩΝ ΟῚ Ἁ 

αλλ ἄμῷι δεῖπνον οὐσι προσβάλω δόρυ ; 
7 Ἃ 7] Φ “ Ν “ 

ἐκπληξις ἂν γενοιτο᾽ νικήσοι δὲ δεῖ: 
7 7ὔ »““μ »“ω“ 7] 

βαθύς γέ τοι Διρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 
"ὔ “ - 

ἅπαν κάκιον τοῦ φυλάσσεσθαι, καλῶς. 

“ ῳῦ οι 

140 

ΧΧχῖ, 21, 12, ἘΕΌΓΙΏΘΙΪ : εἰς ὃ. ᾧ. ν- 
τοῖς δὲ τολμῶσι τι πλέον.᾽ ῬΟΥ5ΟΉ- 

110. ““ προσβάλλω ΑἸά. προσβαλῶ 
ΕἸοτ. ατοί. προσβάλω οἴϊιεῖ5 : 81} οου- 
ΤΘΟΙΥ ; Ὀαΐ, οεέοτὶς ρανὶθιι5, {116 80}. 
15 Ῥγθίου 16, ἃ5 'ἰπ 746. [π᾿ Ατίβτορβ. 
Πδη. 651. Καὶ πῶς βασανίξω; ἃ λ1-. 
δοσοτάϊηρς ἴο Βτάποκ [85 τσ ΠΥ βασα- 
νίσω. Τὰ ΤΠ 651. 946. ἴοι Τί σοι χαρί- 
σομαι; ῬταμοΚ, δἀορίίησ [π6 ορ᾽πΐοη 
οὗ Ρίθυβοη οἡ ΔΙΌ σὶβ Ρ. 106, 1185 εἀϊτοα 
χαριοῦμαι, ἴο ΠΟ Ῥᾷτγροβε : χαρίσωμαι, 
γΥ] ἢ ἃ Ιοπρ᾽ νονν6], νγᾶϑ 1] {μΠ6 δ] τότ - 
ΠΟΠ ΠΘΟΘΕΒΆΓΥ..᾽ ΡΟ 80Ή. ὅ66 ἴῃ ῃοῖθ 
οπ. δῖεα. 1212. 

742. "“δέ τοι ΑἸά. Ὀαΐ γέ τοι Αἰταοβί 
411} δ΄55. γένοιτο ἴ,. ΤΠ ἴαοί 15, (πᾶϊ [Π6 
(τδηβουίθοσ μα τυιίθη αἱ ἢτγϑί γένοι, 
{Πεῃ οὐϑχ {ἰππᾶΐ, ἃ5 ἃ σοΙτθοίίοπ, μα το, 

το 
γενοι.᾽" ΡοΥβϑ0η. Δ 41.Κ. σοπιρᾶταϑ 1]. 
Μ. 62. ἀφραδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν 
ὠκέας ἵππους, Ἢ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη πε- 
ράαν. Οπ (ἢθ ᾿πῆπ. αἴζου. δ(]., 568 
ΝΙεὰ, 266. (Οὐοηβίταθ {Ἰὰ5: αἐ ἰθαςξ 
Πιοισουον ἐΐι6 βἰγοάηι οΓ Τ)ὶγο6 8 (ἱεε 
ΤΟΥ ἐπονη ἐο ογοϑ88 Ἰη ἐποὶν τείγοαΐ. 

148. ῬάτΑρΗΓ. τὰ πάντα δεύτερα τῆς 
εὐλόγου ἀσφαλείας : δΥυογῃ ἐϊιηρ ἴ5 
109}56, 1. 6. ΠΟΙΒΊ ΠΡ 15 ΤΔΟΥΘ ἴο Ὁ6 το] ἰεα 
οΒ, ἔμαη βοοὰ ρ»δο(ιἐϊοΉ 8. 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

τί δ᾽, εἰ καθιππεύσαιριεν, ̓ Αργείων στρατόν: ̓ 
κἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἄρριασιν πέριξ. 

σί δγτα δράσω; πολερυίοισι δῶ πόλιν; , 

μὴ δῆτα" βουλεύου “ι ἐπείπερ “ σοφός. 

τίς οὖν πρόνοια, γίγνεται σοφωτέρα: ̓ 

ὅπτ᾽ ἄνδρως αὐτοῖς φασίν, ὡς ἤκουσ᾽ ἐγὼ, 

τί προστετάχθαι δρᾷν; τὸ γὰρ σθένος βραχύ. 
λόχων ἀνάσσειν, Ἐπτὰ προσκεῖσθαι πύλαις. 

σί δῆτα δρῶμν εν: ἀπορίαν γὰρ οὐ μένω. 

“---΄ ἣν οι 

750 

Κρ. ἐστ ἄνδρας αὐτὸς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ελοῦ. 

ξυνῆκ᾽" 

ἔσται τάδ᾽" 

744. «““ στρατῶν ΑἸὰ. ροιπᾶρ5 δοοὶ- 
ἀθηἴ ν᾽ Ρογϑυῃ. 

7146. ““ πολεμίοισι δώσω ΑἸά. πολε- 
μίοις δώσω 6ἀά. ἃπὰ τηοϑβί Νῖ885.; δεῖ 
τὺ ΠΟ ἢ [0, .1. ΘΧΒΙΌΙΐ 15. ἸΠΟΥΘ. 6]6- 
ϑὰπὶ δηα ΠαΑΙΙΟπίοι5.᾽ ΡΟΥΘΟΉ. 

7141. μὴ δῆτα : οἷ. Μεα. 
Ήοομβαν. ρμ. 48. 64. ϑΘᾶροτ, 

148. ““ΟΔ ρου δα ποίοσα γίγνεται, 
ἵτοῖ ἃ δῖβ. 1 βᾷρροββ. ογϑβοῃ. 

149. φασὶν, ὡς ἤκ. (, Μραά. 289. 
κλύω ---ῶς ἀπαγγέλλουσί μοι. 

150. ““προστέτακται ἴῃ ΞΟ᾿16 ΘΟΡ 68 
5 ἃ νἈΙΊΟΙΙ5 τϑδαϊηρ.᾿ ΟΥΒΟΉ. 

752. ὅ.}0]. οὐ μενῶ ἕως εἰς ἀπορίαν 
καὶ ἀμηχανίαν πέσω. 

7158. ΟἿ, 480}. 5. ο. ΤῊ. δ7. πρὸς 
ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως 
Πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι ταγεῦσαι τάχος. 

754. μονοστόλου, ἱ. α. μόνου : ἃ5 ἴῃ 
ΑἸ΄ο. 418. λείπομαι φίλας Μυνόστολός 
τε ματρός : ν]ιοτα 8 δε νο!. Ουβθῖνθϑ, 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μονοστελλομένων 
πλοίων'" μονόστολος οὖν ἀντὶ τοῦ ἔρη- 

987. 

λόχων ἀνάσσειν, ἢ μμονοστόλου δορός : : 

λόγων, προκρίνας οἵπερ ἀλκιρυώτωτοι. 

ἀμύνειν τειχέων πρόσομ μβάσεις. 
καὶ ξυστρατηγοῦς" εἰς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνθ᾽ ὁρῷ. 

θάρσει προκρίνας, ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ ; : 

ἀμφότερον" ἀπολειφθὲν γὰρ οὐδὲν βάτερον.. 

ἐπτάπυργον ἐς κύκλον μολῶν, 

759 

700 

μος. ἴῃ δσορουπᾶ νοτάβ, ὁπα ρατί οὗ 
τ}6 σΟΙΡΟῦ Πα ἰ5 ἴγθαυθητ!ν πορ]θοῖεα, 
88 ποδῶκες ὄμμα 4“5εἰν. 5. ὁ. 7}, 619. 

7δῦ. ““7)8 8Ὧ8]., ἴῃ οσάθσ. ἴο ἀθίθε- 
τη 8 ΤΩΟγ8 δοουταίοϊγ [Π6 Βα βίαηνθ, 
ἃπα ἴο ΘΧΡΙΘΒΒ ἴΠ15 ἀοίθσϊμαίϊοη Ὀ6ῖ- 
ἴοι, 15 Β0)] οἰ πθα νι} (Π6 τοΪαίῖνθ ἃπά 
{Π6 νϑῖρ εἰμί. 1]. Η. 50. αὐτὸς δὲ προ- 
κάλεσσαι Αχαιῶν ὅστις ἄριστος, ἴον τὸν 
ἄριστον ᾿Αχαιῶν : Ρ. Ὁ]. ὡς ὅτε τίς 
τε λέων---βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἀἁρ- 
πάσῃ, ἥτις ἀρίστη : δ09. ἤτοι μὲν τὸν 
νεκρὸν ἐπιτράπεθ', οἵπερ ἄριστοι, ᾿Αμφ᾽ 
αὐτῴ βεβάμεν." Μαῖιῃ. α΄. ὅτ. ἃ 
445. ἃ. 

759. ὙῬὍΒ6 6]1ΠΠ|ρ08865 Ὀδϑίπρ βαρ 164, 
ΠΟΠΒΙΓαΘ {ἰπ8: τὸ γὰρ ἕτερον ἀπολειῴφ- 
θὲν τοῦ ἑτέρου οὐδέν ἐστι. Οπ ἰῃ6 
Ρᾶιι88 1 115 νθΊ86, 866 Ρούβοῃ ϑΡρι!. 
θ. 8:Ξξξίνὶ. 

760. ““ ἐλθὼν δ᾽ ἑπτάπυλον ἐς πόλιν 
ΑἸΙΑ. ἐλθὼν δ᾽ (οὐ ψψιμοαι δ᾽) ἑπτάπυρ- 
γον ἐς πόλιν βοηθ Νί858. ΟἸΠ6Γ8 ἑπτά- 
πυργον ἐς πόλιν μολών: κύκλον ἴ0Ὸγ 
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σάζω λοχαγοὺς πρὸς σύλαισιν, ὡς λέγεις, 

ἴσους ἰσοισι πολεμίοισιν ἀντιθείς. 

ὀνοίνα δ᾽ ἑκάστου διατριβὴ πολλὴ λέγειν, 

ἐχθρῶν ὁ ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καθημένων. 

ἀλλ᾽ εἰμ᾽, ὅπως ἂν μὴ καταργωμεν χέρα. 765 

καί (μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ὁ ἀντήρη λαβεῖν, 
Ν ψ Ν ,ὔ ε ω ΝΝ 

καὶ ξυσταθέντα διὰ μάγης ελεῖν δορὶ, 

κτανεῖν θ᾽, ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμιῆν. 

γάμους δ᾽ ἀδελφῆς ᾿Αντιγόνης παιδός τε σοῦ 
Αἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, {10 

Νὴ Ν 7 " Ἁ 7ὔ 9... 8.9 ᾿ 

σοὶ χρή ὠξλεσθαι τήν δόσιν ὃ τ 

σῆν πρόσθε ποιῶ γῦὺν ἐπ᾿ ἐξόδοις ἐ εὐναῖς 

μητρὸς δ᾽ ἀδελφὸς, εἰ" τί δεῖ μιαπκρηγορεῖν : 

τρίφ᾽ ἀξίως "1; σοὺ σε τήν τ΄ ἐμὴν χάριν. 

πατὴρ δ᾽ ἐς οὐὑτὸν ἀμνωθίοων ὀφλισκᾶνει, 71 
“ Υ 2 7 3... ͵ ρᾷ 

οψυ πυολώσος. ὁυκ 0: σῷ εἐπήνεσο 

ἡμᾶς “ ἀραῖσιν, ἤν τύχῃ, κατοωκτενεῖ. 

ἐν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἀργὸν, εἰ τι θέσφατον 

τγόλιν 18 ΔΙυβρτανθθ δπῃιεηααίζοῃ.᾽ἢ 
Ῥογϑοη. (ἴ. 294. 

7602. Οἵ, ὅορῃ. Απί, 141]. ἑπτὰ λο- 
'“χαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις Ταχθέντες 
ἴσοι πρὸς ἴσους. 

168. ““Βύαμηον νὑγο]ὶ τϑπλᾶτῖς5. {πᾶ 
Δ βοιν 15 (ὃ. ὁ. ΤῈ, 378.) 15 Π6τ6 οὔ- 
Ἰᾳαθν αἰπιθα αἱ. ογϑοῆ. 

7685. καταργῶμεν. Οπ {Π|15 ψνοτὰ 566 
ΞΟΠ Θαβπδυ᾿β [6 χ. Ν. Τ᾿. Τὰ Κα χἹὶ, 7. 

166. Οἵ. 1386. 1]. Ε. 118. δὸς δέ 
τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν, καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος 
ἐλθεῖν. 

767. “ξυσταθέντι ΔΌΓΤΘΒΟΝ. ἃπὰ ἐλ- 
θεῖν ἴον ἑλεῖν. ῬΊθύβοη 150 θένειν, ἃ θα 
διῃθῃάαθοη : ἐλθεῖν, (ἰαμί. ἘΊου,. Μ. 
Ἦν, θυὶ ἑλεῖν ἴον ἃ νατίουβ τϑαάϊηρ Ν. 
ἔν. ΤῊ [ο]]ουσίπρ νθυβθ ΟῚ ΠΘγ6 δπά 
Βϑίονν 1991. Ψψα!οκ. σοπβίάθυβ βρὰ- 
ΤΙΟῸΒ; ΒΥΌΠΟΚ ο]θοῖβ 10 ἴῃ {Π15 Ὁ]ᾶ66, 
Ὀὰΐ τϑίδιπβ ᾿Ὁ 1π {6 Ἰαζίοτ : κτανεῖν 
1). 7. πὰ θεῖον 1771. δόσιν δ᾽ ἴον δόσιν 
τ᾿ ἴῃ βϑνϑσᾶὶ δῖ5β., ἃ5Β. Αἰ4ὰ5 αἶβο.᾽ἢ 

ῬΡογϑοη. 
710. ὅ01101. ἐὰν τῆς εὐτυχίας ἀπο- 

τύχω: ““ σφάλλεσθαί τινος, 0 ὲ ἀθ- 
οοἰυοαί ιυὐἱξϊ, γεδροοί ἐο α ἐϊπῖη5᾽, Ε. Ὁ. 
σφάλλεσθαι ἐλπίδος, ΠΙοΤοά. 11. ἃ9 
ψεύδεσθαι ἐλπ.]. 141. αν. Νίοα, 1090. 
δόξης ἐσφάλην εὐαγγέλον. ἴπ ἃ ἀει]- 
ναῖϊνο 56η86, Βατ, Οὐ, 1076. γάμων δὲ 
τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ ἐσφάλην. [ΐ 
18. 1ῃ8 βᾶπη8 ψἱτ) ἁμαρτάνειν τινός." 
Μδίιη. Οὐ, ὅτ. ἃ 816. 

715. 8.80], εἰς ἑαυτὸν ἀμαθὲς ἐποίη- 
5686 Μά. 405. σεν: 

7106. οὖις ἄγαν ἴον ἥκιστα, ἴπ8 ἤρατα 
ΤἸτοίδ5: οἴ, Μεα. 70ὅ. οὐδὲ ταῦτ᾽ 

ἐπήνεσα. 
717. ““ἡμᾶς τ᾽ Ῥτιάποῖς ἴσου ἢὶδ 

μιδηιῦν., Αρ. ΕἸοΥ.; (Ππ5 4150 Α]4, ἡμᾶς 
δ᾽ ΟΥΠ6 15 {ἢ τοί 5.᾽ οΥ80Ή}. 500], 
καὶ ἡμῶν αἴτιος θανάτου γενήσεται, ὅσον 
ἐπὶ ταῖς ἀραῖς, ἐὰν συμβῇ αὐτὰς ἰσχύ- 
σαι" τὸ γὰρ ἢν τύχῃ τοῦτο δηλοῖ. 

7718. “ἕν δ᾽ ἡμῖν ἀργόν ἐστι ΑἸά. ἡμὶν 
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οἰωνόμναντις Τειρεσίας ἔ Ἔχει φράσαι, 
σοῦδ᾽ ἐκπυθέσθοι ταῦτ᾽" ἐγὼ δὲ παῖδα σ σὺν 780 

Μενοικέα, σου πατρὸς αὐτεπωνυμον, 

ἄξοντω πέμψω δεῦρο "Γειρεσίαν, ἹΚρέον. 
σοὶ μὲν γὰρ ἡδὺς εἰς λόγους ἀφίξεται" 

ἐγὼ δὲ τέχνην μμαντικῆν ἐμεμψάμην 

ἤδη πρὸς αὑτὸν, ὥστε “τ μομφὰς ἔχειν. 7582 

πόλει ὃς καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω, ἹΚρέον' 

ἤνπερ πρατήσῃ τἀμὰ, Ἰ]Πολυνείκους νέκυν 

μῆἥποτε ταφῆναι τῆδε Θηβαίῳ χθονί; 

θνήσκειν δὲ τὸν ̓ βάψαντα, κῶν φίλων σις ΄. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἰπον' προσπόλοις δ᾽ ἐρνοῖς λέγω, 790 

Ῥταμοκ. (ϑοπιθ Μ|58. οπιί δ᾽.) Βαΐ 
δίποβ Ῥλατρ. Βποσίθηϑ [Π6 ἰαϑύ Βγ}1 808 
1η ἥμιν ἃῃηὰ ὕμιν 1ῃ πὸ Οἴ6Σ᾽ Ρᾶββ8ᾶρθ, 
Θχοθρῦ ἴῃ ἃ 51Ππ616 ἱγταστηβηΐ, ἃπα [Πδΐ 
ΡῬΘΓΠὰΡ5 ἃ σοΙΓρύ οΠ6, 1 ᾶνα ομαπροα 
(6 οτάου οἵ {Π6 νγοτάβ νυ τ (η6 50Π0],, 
Οτοιῖαβ, {π6 ᾿ογάθη δῖΊββ. πὰ ἔνθ 
ὙΠΟ 1 ἢᾶνθ ταυβθ] Ἰηβροοίοα.ἢ 
ἔογδοη. ᾿Αργὸν ἴογ ἄεργον, ϑε[ιοὶ, 
ἄπρακτον, παραλελειμμένον. 

780. ὅεῃ0]. τὸ Εἴ τι εἰπὼν (778.) 
ἐνταῦθα ἐπάγει πλησίον τὸ ταῦτα πρὸς 
τὸ σημαινόμενον. Ὅμοιον τῷ, Κοινὰ δ᾽, 
εἴ τι πείσεται “Ἑπτάπυργος ὅδε γᾶ, 
Φοινίσσᾳ χώρᾳ. (25].) 

181. ““ἀντεπώνυμον ΑἸά. δπά ἃ ροῖ- 
(το οὗ (π6 55. ΡοΥ 80. 8680). τῷ 
αὐτῷ ὀνόματι καλούμενον. 

782, ““ ἄξοντα ἴων λαβόντα (ν ὨΙΟΙ 
5. σουίαϊπὶν ατοθκ, θαΐ ἱποοπδίβίεπί 
νν [ἢ {{|6 56η56) 15. Ν᾽ αἰ ΚΟΠ ΘΙ Β ΘΙΠΘῃ- 
ἀαίζοη.᾽" ογβδοη. οί βομῖθσ δηά 
ΒοΠοΙε ἢ] 4 5805 οἴΟΥΥ ἀδπιοηδβίγαίθ 
{πη ῬΟΥΒΟη μὰ5 ἴυο ΠΆΒΠΥ το]θοίοα 
{Π|6. οὐἱρίηα! τθαάϊηρ: ἄξοντα, 85 ἴΠ6 
ΤΟΥΙΏΟΥ ΟὈβθενϑϑ, σσοῦ αὶ βιρημνΥ, 1 οἱ 
δοηαὰ μῖηι  ϊέμον, ἰο οσοπάποΐ Τιγ 6815 
(σΠηῸ 15 πον" ργθβθηΐ) 8οηημδθιῦ ἤν εἶϑ86. 
ΤῊ νοῦν ἰηβίδποοβ δἀἀαοοα Ὀγ Ν Δ10Κ. 
βου {Π15: Εατ. Ηγδοὶ, 187. πέμπει 
Μυκηνῶν δεῦρό μ᾽ Ἑὐρυσθεὺς ἄναξ, 
Αξοντα τούσδε. Ἦοπι. 1]. Θ. 867. εἰς 
αἵδαο πυλάρταο προὔπεμψεν Ἐξ Ἐρέβευς 

ἄξοντα κύνα στυγεροῦ ᾿Αἴδαο. ὅ.Π0168- 
ἤ61α γοιματ Κ8 {πᾶς ἰγγχὸ σΟΙΠΤηΔ 5 ὯΓΘ 
1 ρ 164, τμᾶὲ Μοπόοειιβ Βμουὰ ἥπά 
ΤΙσββιαβ, ἱπ τη αίθα Ὀν λαβόντα, ἀπὰ 
τΠαὐ Π86 5ῃου]α οοπαμοξ ᾿ἴτα ἴο ὕτϑοη : 
πὰ ἰπαὶ ΕΌΤΙρΙ 65 ᾿ἰᾶ8. σΟΠΟΐΒ6 1 θχ- 
ῬΓΘβ5θα {Ππ6 ἴογτοθ οἵ Τ ϑγεηςσθβ ρῃγα856 
ἴῃ ἴπ6 Απατῖὰ ἵν. 3. 718πὶ τη Οἱ δτὶΐ, 
ἱπνθηΐαπῃη (101 οατάθο οὐ πηιθοῦτα δά- 
ἀαοσίμηι. [ῖπ ρϑηθιαὶ {6 ΡΥ ΟΙΡΙΘ 
λαβὼν οΥ παραλαβὼν τηθδῃ8 51:0] ἦη 
ἐογηραηῃ εὐλέδι : ἴμὩ5 ΒΘ οἰἴθ5 ἴτγοπι 
Τροίῃ -Αϑ1η. Τ᾿ 11, Ρ. 607. λαβὼν τὴν 
δέσποιναν ἐβάδιζον : ἀπὰ ϑοϊιδίδγ ἔγοτα 
ῬΙαί. Ν. ΑἸοχ. 10. ὅ δὲ Φίλιππος αἷσ- 
θόμενος, ἰὼν εἰς τὸ ᾿Αλεξάνδρου δωμά- 
τιον παραλαβὼν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ 
συνήθων ἕνα κ. τ. λ. 

788. ἡδὺς ἕο; ἡδέως: 
λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς 
στ. ατ. ὃ 446. 

787. ἤνπερ κρ. τἀμὰ, ἱ. 4. ἤνπ. ἐγὼ 
κρατήσω : 586 Ν6α. 847. 

790. ““αὐδῷ ΑἸά. νοΐ [5 Του πὰ 1085 
ΨΥ ΠΘΙΘ το γ. ὅ77. ΡΟΥΘ : εἶπον 
ΔΙηοϑβὲ 811 Νῖ559.0. Αραὶη 795. διασῶσαι 
ἴου διασώζειν ἴῃ τηρϑύ Ν58.᾽᾽ ΟΥ̓ δΟΉ.. 
Οη {Π6 υδ88 οὗ εἶπον ἴῃ {Π|6 ρτββεηΐ, 886 
Μεά. 274. αἶἰϑο δον ν. ὅθὅ. “Ευτ. 
ΞΌΡΡΙ. 1218. Σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" παισὶ 
δ᾽ ᾿Αργείων λέγω. ἘἸ]Θοοίτ. 1276. σοὶ 
μὲν τάδ᾽ εἶπον: ἈΠ65. 640. καὶ ταῦτ᾽ 
ἐγὼ μὲν εἶπον. ΤδηοθΘ 10 ἈΡΡΘΔΙΒ {παϊ 

Μδεά. 3δ8. 

ὅδε, ας. 
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9 ψ ’ὔ Ἂ ’ Ἄν}. 9 ᾽ὔ 

εκῴερετε τευχή, πανοπλῶ Τ ἀμφιβλήματα, 
Ὁ 2 9 -- δ γ δ 

ὡς εἰς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 
Ὁ ον Ε Χ Ζ , 

ορμνώμνεν ἤδη ξὺν δίκη γικηφόρῳ. 
»ω ᾽ 9 ἣ ἜΝ 

τῇ δ᾽ εὐλαβείῳ, γρησιμνωτάτῃ θεῶν, 

προσευξόμεσθα τήνδε διωσώσαι πόλιν. 

Χὸ τῷ πολύμοχθος ᾿ ΓΑρης, τί ποθ᾿ αἱρνατι 

790 

στροφή. 

καὶ θανάτῳ κατέχει, Βρομίου παράᾶρμνουσος βορταῖς : 9 

οὐκ ἐπὶ καλιλιχόροις στεφάνοισι γεάνιδος ἃ ὥρας, 
7] 7 .“. 

βόστρυγον ἀμπετᾶσας, λωτοῦ 
7 

πὴ  τ 

μοῦσαν, ἐν ἃ γάριτες χοροποιοί" 

Χ ΄ 
τοὐτο τνευμοτα 

800 

ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις, στρατὸν ̓ Αργείων ε ἐπιπνεύσας 
7] 

αἰωατι Θήβας, κῶμον ἀναυλότωτον προχορεύεις" 

εἶπον 15 ρΕσΌ]Ιατ ἴο {{|6 βίγ! 8 οὗ ἘπΗρ.᾿ἢ 
ΨΝαἰοκ. 

791. [πὰ 429ςἢ. 5. ο. Τῇ. 672. Εθο- 
οἶεβ Ἔεχοϊδίι)8, φέρ᾽ ὧς τάχος Κνημῖδας 
αἰχμὴν καὶ πετρῶν προβλήματα. 

796. ᾧ πολύμοχθος “Αρής, [118 οτη. 
ἴογ [6 νος.: 866 Ν6α, 1071]. 

197. ““κατέχει (ἴογ κατέχῃ) Ὦ. 
ΤΊ ΒΟγ.᾿ Ρογϑοη. ΟἹ (Π8 ᾿πιθιτορᾶ- 
τνϑ ἔοτοα οἵ ποτὲ, 566 Ηθε. 88. 

παράμουσος, ἐἰἰ-ἔπηθα, 1. η. ἄμουσος 
ΟΥ ἀπόμουσος, ΔΘ. 108. δον 15 1Π6 
ἕογοθβ οὗ {ἰ|ὸ ρτεροβίἐοη παρὰ ἴῃ παρά- 
νοια ἴον ἄνοια, ΟΥ. 814. παράκοπος, 
για, ΖΒ. Ἐ.. Ῥτ. 601. ἀπ ἃ παραπαίω, ἕο 
ὑὲ πιαα, 1090. νγῆϊ ἢ τηθαπίηρβ ἅτε ἀ6- 
ἀποβα ἔγοτη δέγἰῖηρ ἐἰ6 ἴω ν6 ομἕ οὗ 
ἐμηθ. ὅ8ε Βὶοιηΐξ. (1055. 

798. ““ ὥραις Αἰά, ἀῃὰ δοιηθ Νῖ55. 
ὥρας Κιηρ ἴϊοτη {πὸ 5080].᾽ Ῥογϑοη. 
ψΑ1οΚ. βυρροβίβ αὔραις, σοππΘοίηρ᾽ 11 
ΙΓ ἀμπετάσας : Βαΐ νεάνιδος (οτ νεά- 
νίδος Εἶθο. δὅ75.) 185 [Π5 ἴοο νᾶραθ: 
νεάνιδος ὥρας 15 ἴῃ 6 58π1|6 ἃ5 νεανίδων, 
ἃ5 }μυφηξι5 οὐ ἡμυοπέαβ (Πογ. Οα, 1. 
ΧΧΧ.Ὶ) ἴοΥ }μυθηε8. 

στεφάνοισι καλλ., ἐΐιο ρταρσοζμῖ-ἀαη- 
ΟἰΉΡ' ΥἹΠΡ᾽8 οὐ εἰνγοίθβ : (5 ἴπὸ [Δ 18 
1856. ὁογόῆπα, Ον!α. δῖεί, ΧΙ. ἱ. νυ]ρὶ 
βίαπίβ φοτοηᾶ. 

799. ““ Βαβι μα 5 οη 1]. Β, Ρ. 844, 

ϑόςξεξ260, 50. Τοιλδικ5. {Ππ|ῶ{ 5ΟΤ]6 σοΥ- 
ΤΌΡΤΙΥ τα μθῖ λοτοῦ : Ὀαΐ ἢ6 85 νγϑ]] 
τϑίδϊηθα (πΠ6 Αἰες ἔοτπι μέλπει." Ρυτ- 
80η. ΝΙοηκ οη ΑἸΪος. 856. ρτοάυοεβ ρᾶ5- 
ΒΆΡΘΒ. ὙγΏΘΥΘ δἰ] βίῃ 15 πιδῆθ (0 {Π|86 
Παίο5. ἔουτηθὰ ἔγοτῃ {πὸ Αἰίοδη Ἰοΐα : 
Τρ!ν. 1036. τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ 
Λίβυο»-------- ; Ττο. 544. Λιβύς τε λωτὸς 
ἐκτύπει. [16]. 169, ἔχουσαι τὸν Λίβυν 
λωτόν. 

800. ““χαροποιοὶ ΑἸά. δῃ ἃ (Π6 ρτϑδίθσ 
Ρᾶτί οὗ {Π6 Νῖ55. ; θαΐϊ χοροποιοὶ ΕἸοτ. 
Αὐρ,. Τῇαβ ἴῃ Ηθο. 911. {πΠ6 Μ5. (. 
Βδ8 Τσῃν χοροποιῶν ἵπ (8 ἰεχί; ἱπ 
Δλβοῃ. ϑαρρ!]. 689. ἄχαριν ἴοι ἄχορος 
ΡΙαί, Ετοί. Ρ. 7ὅ8. Ε.᾽ Ρογϑβοη. ΥὙοῖ 
οἰναπὲ ἕο απ αἷν' οπ ἐἢο βπέο, α ἕμηθ ἴῃ 
τοπὶοῖ, ατγὸ ἀαποο-Ἰηυϊέϊηρ' αἰέταοσξϊοη 8, 
α ἀἀποο-ἰηϑρὶνἼη' δἐγαῖτι. 

802. αἵματι 15. ΒαβοΘ ρΡΈ 6 οὗ ὕνο 1π- 
ἰϑ ρυδίδιοπ5: μαυΐηρ ἱποϊίοα ἐξ6 ΑΥ- 
δῖσο αγηῖῃ αραΐπ8ὲ ἐϊ6 τασθ 0} ΤΠοῦες, 
(οἴ. 807.) οΥ ἐὸ ἐΐιο 5ἰαιιο ἔον οΓ ΤΙοῦο5, 
1..6. {πὸ ΤΠ 6 θᾶ 5. ΔΙ ΚομδΘ᾽ ἀπάρσ- 
βίδπαβ 1 ἴῃ {πὸ Ἰαἰίου 5688. 

κῶμον ἂν. προχ.. 014 ἀᾳη06 ΘΟ ξοτ 6 τι8 
τοἱξὶ, πιοϑέ τιπιηλιϑὶσαὶ τουοίνγῳ: εἴ. Ήετο. 
Εαγ. 892. κατάρχεται χουρεύματ᾽ ἄτερ 
τυπάνων, Οὐ Βρομίῳ κεχαρισμένα θύρ- 
σῳ. ὅε8 Τνιηϊπρ5 Ατὶϑίοί. Ρ. 8324. 
ΒΟΒΟ] ἤθ]α μὰΒ ρτΌρ ΠΥ ἰθπρίμοπθά 



68 ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

οὐ πόδα θυρσορνανῆ νεββοίδων μέτα δινεύεις, ἀλλ᾽ 

ἄρριασι καὶ ψαλίοις τετραβάμοσι μώνυχω 7 πῶλον" 

᾿Ισμηνοῦ σ᾽ ἐπὶ χεύμασι αίνων 90 

ἱππείαισι θοάζέεις, 
3 ΤΑ 9 γὲ 

Αργείους ἐπιπνεύσας 
,7ὕ Ἄ ο΄ 

γέννω Σπαρτῶν, 
9 ΐ 7 7 2 

ὠσπιδοφέομονα θίασον εὕοπλον, 
9 Ν Ν ΩΣ 7, 

αντέπῶλον κατοω λαένοὼ τΤείγεου. 610 
ον γ Ν ὶ 7 

ἤ δεινῷ τις ἽΡρις θεὸς, ἃ τάδε 

μήσατο πήματα γᾶς βασιλεῦσι, 

Λαβδακίδαισιν πολυμόγθοις. 

ὧ ζαθέων πετάλων πολυθηρότα- 

(6. Ῥᾶχθθ [θυ προχορεύεις : [ὈΥΤΊΘΓ 
Θ44. πᾶν ΟΥἿ]Ὺ ἃ ΘΟΙηΠΊᾶ. 

808. ““ οὐ πόδα θυρσομανῇ 5 Μιι8- 
στᾶν θ᾽ Β ϑιηθηαδίϊοη ἴον οὐδ᾽ ὑπὸ θυρσο- 
μανεῖ. ΑἸά5 8ἅπα βοιὴὶδ δῖ55. οἷ ἀλλ᾽ 
δῖ (6 δπα ἢ Ῥαΐ οἰμθὺβ σι Οτοίϊαβ 
Βᾶνθ 1{.᾽ [ον 801). 

804. ““ἼΠ5 Βοῖηθ δ55. ψαλίων ἀπά 
πώλων ΑἸᾺ. 4150 ΟἸΠΘΥ͂Β ΠΙΟΥΘ ΘΟΥΓΓΡΕΥ 
μωνύχων. Τη {Π|ὸ ποχί γθῖβ56 πιοβὶ Ν89. 

ΡΓΟΡΟΥν ἀΔα τε. [ΡΟΥϑΟΉ. 
806. ἱππ. θοάζεις δει!οὶ, ἑππεύσεσιν 

ὁρμᾷς : ἔγοιη θοὸς, βιυ}7 : 8566 1)1. Βγᾶ588 
οη ὅορῇ. (Βα. Τ᾿ 2. 

807. “᾿Αργείους τσ ΠΥ ἴῃ ΑἸά. ἃπά 
ἃ Ρατ οὔ Π6 δῖ55.; θαἱ γένναν ΑἸά. γέν- 
να Μ85. Τὸ ἃνοϊὰ {π6 μιαΐυβ, 1 ἢᾶνα 
ταλάθ ἃ ὑγδαβροϑιίοη. ΕΣ ἐπιπνεύσας 
ΜΙαΒρτ. σοῃ]βοίατ65 ἐπιλάμψας, ἃπα {Πᾶΐ 
106 νγογὰβ χαλκῷ κοσμήσας οτὶ οἰ παϊοᾶ 
ἔγοῖὰ {6 Π06 ἃ5 ἃ Ρ]088 ; {π 656, νν ΒΙΟ 
Δἰπηοϑὺ θνθιν Μί8. ἰηβογίβ αἴϊοι τείχεα 
810., Κίηρ, [Ὁ] Πρ Οη6. οὐ ὑννο, [ιὰ5 
ἀΙβοαγά δα. ογϑοη. ὅ.ῃο]. διεγείρας 
τοὺς ᾿Αργείους κατὰ τῆς γενεᾶς τῶν ἀπὸ 
τῆς σπορᾶς τῶν ὀδόντων τοῦ δράκοντος 
ἀναδοθέντων. 

809. ἀσπιδοφέρμονα, ἱ. 4. ἀσπιδηφό- 
ρον, ἃπα ῥτοῦΔΌ]Υ οἵ {Π6 βᾶτηβ οτίσίῃ : 
Δι ἃ πὸ ΟἾΠΘΙ ΔΌΓΠΟΥΥ {Π8ῃ {Π18 
ΡῬᾶββᾶρθ, 

“«θίασσον εὔοπλον ΑἸΙᾶα, εἴνοπλον 

ἀντιστρ. 

Οτοί. εὔοπλον ἴζ. δηά 1 {μῖπηι Γ.. Τί 
τηθϑὲ αἰ80. δθ6 τϑβίογρά ἴο Ηθο, 1080. 
δοσοτάϊην ἰο Βιαβίαι 5 οπ 1]. Β. 
Ρ. 88, ϑ2εεε271, 858.᾽ Ρονβϑοη. ὅ680]. 
χορὸν οὐ θυρσοφόρον, ἀλλ᾽ ἀσπιδοφέρ- 
μονα, οὗ συνθίασον καὶ σύγκωμον χορὸν, 
ἀλλ᾽ ἀντίπαλον. εἰ δὲ ἐπὶ Διονύσου, 
οὕτως ἂν ἔφη, θυρσοφόρον θίασον, σύγ- 
κωμον. 

518. ““Λαβδακίδαις πολυμόχθοις Αἰά. 
δη ἃ βαενϑσδὶ Νῖ58. Λαβδακίδαισι (ὐδηΐ.᾽" 
ον ϑυΉ. 

814. ζαθ. πετ.---νάπος, δ. Πο]. ἄγαν 
θείων δένδρων πεπληρωμένον, α τυουὰ {ει 
ΟΥ ἰϑανο8, α ἰθα  ττοοὰ. ὅ86 ΜΙ δΠΗ, ατ. 
αν. ἃ 888. Οπ (μ8 νοτὰ νάπος, ΜΠ- 
[ογτὰ (Ηϊδῖ. οὗ ὅτϑθοθ, ν. ρ. 292.) [ιὰ5 
116 10] ουίηρ ηοίΘ : ““ Χοπόρβοη (Α- 
ΠᾺΡ. νἱ. ὅ, 6.) πιᾶ58. σϑγίαι ]ν τηθαπΐ (0 
6βο θα ἃ ταϊθῃ! ΟΥ ρθη; συηδῦ ἴῃ τὴ 8 
Ῥτονϊ ποῖα] βρεθοῦ οἵ [Π8 βδουῖῃ οἵ Εἰπρ- 
ΙΔηα 5 οδ] ] θα ἃ θοίίομι, ἴθ ταὶ οὗ 1ῃ6 
ποτίῃ ἃ ἀθη6 οἵ ρἡἰ  ; ἂπὰ {Π6 δοίϊοπ οἵ 
{η6 Ποῖδ6 ϑίιοννβ {πᾶὶ 1Ἢ γννὰβ τοῦ! μοι 
τὐοθεἰ, ΟΥ τὉϑγ} γϑορηεϊῃ τσοοαθα.᾽" ΤῊ 
Μαεα. 8. γα πᾶνε {πὸ ννοτα νάπη τϑεὰ 
οὗ ἃ τηουπίδϊη, μήδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου 
πεσεῖν ποτὲ Τμηθεῖσα πεύκη. Ῥ]αΐο 
Τ6σ. νἱ, ρ. 269. ὕδατα ῥέοντα ἐκ τῶν 
ὑψηλῶν ἐς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας, ὅσαι 
κοῖλαι. 
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σὸν νάπος, Δρτέμιδος γιονότροφον ὄμμα Κιθαι- 
Ν 

Ευ", 818 

μήποτε τὸν θανάτῳ προτεθέντα, λόγευμ ᾿Ιοκάστας, 

ὠφελες Οἰδιπόδαν θρέψαι βρέφος ἔκβολον οἰκῶν, 
χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον' 

μηδὲ σὸ παρθένιον πτερὸν οὐρείον τίρας ἐλθεῖν, 

πένθεο γαίας, Σφιγγὺς, ἀμουσοτάταισι σὺν ῳδαῖς" 
ὥ ποτε Καδριογενῆ, τετροιβάμοσιν ἐ ἐν χηλαῖσι 821 
τείχεσι χριμπτορένα, φέρεν αἰθέρος εἰς ἄβατον 

φως 

815. ὄμμα: ““αὐθτὰ [) 68 νϑηδίσιχ 
ΤΟ] Ια αἷ8. τηοηίιθυβ ἀπίθία {, δὲ ρίνι8 
οὐμϊὶα διιὶβ δτηανὶΐ, απ: νοοαί ὄμμα 
χιονοτρόφον : ῬΘΗΪΠΒΌ]ΑΥαπὶ, ΘΊΓΏ)1Ο, 
1ηβι ]ἀτιθαὰ6. οοϑίδμ8 (ὐαία}] 0 ἀϊοϊίαΓ 
ΧΧΧΙ, 2.᾿ Ψα]οκ. Τιβ ΟἸσοτο, Ερ. δὰ 
Ατί, Χνὶ. 6. 5805, σὰγ οὐδίϊοβ [{8]1, 
ψΊ] 185 πηθᾶϑ ΠῸῚ νἱάθο ἡ ὅθθ ΒΙ]οτηΐ, 
(!ο588. ΖΞ 80}. Ῥεῦβ. 173. Ν᾽ ποτ᾿ 5 
εα, ρῖνεβ χιονοτρόφον γγ11}} {᾿ὸ ἀσοθπῖ 
οὐ {86 ρϑπαΐυ., υσὶ τ 1 ἢ} (16 ΘΧρ]α- 
πδίϊοη οὗ {Π6 ὅοπο]. σοϊ πο] 465 : τὸ οἱονεὶ 
τρέφον χιόνα, διὰ τὸ ἀεὶ εἶναι κεκαλυμ- 
μένον ὑπ᾽ αὐτῆς: Ὀυΐ ἴῃ 15 Π᾿αῖχ. μ. 
202. [6 γϑδὰβ χιονότροφον, ὑγ]10ἢ 6 
τοηάοΥ 5 πὐυΐθι5 γιἐγϊζιιηι. 

816. ““ Ἰοκάστης ΔΙ4. Οἰδιπόδαν 
ΒταηΟΚ ἔγοπῃ [15 πεθηϊῦν. Βεὶον 827. 
Οἰδιπόδα ἴοτ Οἰδίποδος {1| Βᾶπι6 ἂπὰ 
ΒΘν γα] Μ155, Οπ (Π6 σοπίτατνυ 186]. 
Οἰδίποδος ἴον Οἰδίπου Ἐ.᾽ ογδοΉ. 

818. ΤΠ δ᾽] υϑῖοη 1 {Π15 [1πΠ6 15 ἴο 
{Π6 βι πεαπθηΐ δοΐ οἵ (ξἀ!ραβΊ1η ὈΙλια- 
ἵπρ' 1861, (ν. 60. χρυσηλάτοις πόρ- 
παισιν αἱμάξας κόρας :) ποῖ ἴο {Π68 οἰτ- 
οατηδίᾶαποθ ΜὨΪοΝ δοοοιηραπὶθα [15 
ΘΧΡΟΒαΓΘ, πα ἴγοτῃ τ ἤθποθ 6 ἀθιινοά 
[18 πᾶπι6, ν1Ζ. {Π6 Ῥἱθυοϊηρ οἵ μἷ5 δη- 
6168, (νυ. 26. σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα 
διαπείρας μέσον. ) ῬΡοιίογ᾽ 5 ἰγϑ 5] 110 
18 ΒΙ ΠΡ ΌΪΑΣΙΥ ἱπδοσυχαίθ : ὁ ΠΟ’ ΠΙΔΗΥ͂ 
ἃ ΘὍΪ]ΑΘη οἶδ8}0 ἃἀογπ’ ἃ [Π6 ο}}114.᾿ 

819. τὸ παρθ. πτ.---Σφίγγος, 1. 6. 
τὴν Σφίγγα, τὴν πτεροῦσσαν παρθένον : 
οἵ, 1037. μιξοπάρθενος, δάϊον τέρας, 
φοιτάσι πτεροῖς : αἶΞο 1057. Βείοιθ 
ἐλθεῖν Ξϑυρρὶγν ὥφελεν. 

820. πένθεα γαίας, ἴῃ ἀρροβὶ(ΐοη ἴο 
οὔρειον τέρας. ““ ΤΙ 5ιι5ῖ, ἡ ΒΙΘΝ 18 
δαάθα 5μο]α 06 ργορυὶν ἴῃ 1Π8 5816 
οᾶ56 δηἀ παι 6 Γ 8 ἴΠ6 ἢχοῦ ἢ θα τΠΘ Ὺ 
οἴϊζθη ἀθνίαίΐα ἔγοση {Π15, βο ρβοῖα! ν 1 
{π6 ἀρροϑίζίίοῃ σοῃἕαϊη5 ἃΠ αὐδίγαρέιηι 
Ῥ͵Ὸ οσοπογοίο. Ηεβ. ΤῊ. 792. ἡ δὲ μὲ 
(μοῖρα) ἐκ πέτρης προρέει, μέγα πῆμα 
θεοῖσι. Ἡετοά. 1. 205. γεφύρας ζευγ- 
νύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρα- 
τῷ: ὃἃ5 ἄλβοῃς Αρ. θὄϑ(ΞΞΘΙ8.) ὑπαί 
τις ἁρβύλας Λύοι τάχος πρύδουλον (8]. 
πρόδουλοΞ) ἔμβασιν ποδός. ὅορῇ. (Εά. 
Ο. 472. κρατῆρές εἶσιν, ἀνδρὺς εὔχειρος 
τέχνη. Επτ. ΡΠ. 829. οἱ μὴ νόμιμόν 
τοι παῖδες Ματρὶ λόχευμα, μίασμά τε 
πατρός. Ἴτο. 429. ἀπέχθημα πάγκοινον 
βροτοῖς Οἱ περὶ τυράννους καὶ πόλεις 
ὑπηρέται. 6 ΔΡροβιίίοη 18 οἴτθιι 1 
{π6 Ρ]ατα!, νν ἈΙδῦ τ1η6 βυϊβί. 15. ἴῃ 1ῃ8 

ΒΙηρα]αγ, υτ, ΗἸρΡΡ. 11. Ἱππόλυτος, 
ἁγνοῦ Ππιτθέως παιδεύματα. τ. 1050. 
πῶς ἂν ξίφος νὼ ταὐτὸν, εἰ θέμις, κτάνοι, 
Καὶ μνῆμα δέξαιθ᾽ ἕν, κέδρου τεχνάσ- 
ματα. Τὺ 1 βίοοα ὅορῃ. ΒὮ1], 80. 
ΘΟΙΓΘΟΙΥ Ὀδἔοτα {6 οα, οἵ Βτυποκ: 
αὐτόξυλόν γ᾽ ἔκπωμα, φλαυρούργου τι- 
νὸς Τεχνήματ᾽ ἀνδρός.᾽᾽ Μία. τ. ΟΥ. 
8. 481. 

821. ““ ἐν, νοὶ ατοῦυβ ἂἃπὰ Κὶπρ 
ἴτοτη Κ. πᾶν αἀάρδά, ΑἸάμ5 ἃημα πιοβῖ 
1885. οἷυΐξ. ἴῃ ΑἸΔυ8 815ο χηλαῖς. 
ογϑοῆ. 1 ιᾶνα ραΐ ἃ οοιηπηᾶ δου 
χηλαῖσι, ἴο σοπηθοί 1{ νγΣιτἢ φέρεν. 

822, αἶθ. εἰς ἄβ. φΦ. ὅθ]. ὕπερβο- 
λικῶς τοῦτο φησὶν, ἀντὶ τοῦ εἰς ὕψος 
πολὺ, ὥστε προσεγγίζειν τῷ αἰθέρι. 
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’ 

γένναν, τὰν ὁ κατὰ χθονὸς Αἴδας, 
Καδμείοις ἐπιπέμπει. 

δυσδαίμιων δ᾽ ἐρις ἄλλα 82 

θάλλει παίδων 

Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν. 
2 Χ ΕἸ Ν Χ ͵ 2. Ἀ 

ου γῶρ ὁ μῆ κῶλον, ουποῖ εῷφυ κῶλον, 

οὐδ΄. οἱ μὴ νόμιμόν τοί παῖδες 

ματρὶ λόχευμα, μίασμά Ζε πατρός" 880 

" δὸ σύναιμιον λέχος ἦλθεν. 

ἔτεκες, ὡ γᾶ, ἐτεχές Ζ707ξ, πιλ. 
βάρβαρον ὦ ὡς ἀκοὰν ἐδάην, ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴκοίς, 

σὰν ἀπὸ θηροτρόφου Φοινικολόφοιο δράκοντος 

γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήβαις κούλελιστον ὀνειδος. 88ὅ 
᾿Δρρμυονίας δέ ποτ᾽ εἰς ὑμιεναίους 

ἤλυθον Οὐρανίδαι, Φόρμιγγί τε τείχεω Θήβας, 

829. “τὰν Κίηρ, ἔϊοτη Κ. ἴοι ἅν, 
Ἀρδίῃ καταχθόνιος ΑἸα. ογϑοΉ. 
Ήε.θ {Π6 το  αἴϊνθ τὰν ἀο065 ποΐ τείδθυ ἴο 
1Π6 πϑᾶιθϑί δηϊθοθάθηΐ γένναν, Ὀυΐ ἴο 
τὸ παρθ. πτ. Σφιγγὸς, νν»])Οἢ 15 ἴῃ 5686 
{6 βᾶπ|6 ἃβ8 τὴν Σφίγγα : 5866 Μίθ6α, 
200. Ηεο. 22. 

824, Οπ {Πε 86 οἵ [ἢ6. ργθϑθηΐ [ῸΓ 
(6 ρᾶϑὲ ἔθηβθϑ, 888 ἤδθο. 641. δΜεά, 
1188. 

820. θάλλει ϑ6110]. αὔξεται : βρῇ. 
ῬΆ1. 258. ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος ᾿Δεὶ τέθηλε 
κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται. 

828. ““Εοτ 1Π6 Ξεοοπᾶ καλὸν Κ᾿ ΔΙο[κ. 
σοπ]θοΐαγθβ φίλον ἴσοι {πῸ ἀϊοίυτη οὗ 
ἹΠΒεορηΙΒ : ὍΟ,ττι καλὸν φίλον ἐστὶ, τὸ 
δ᾽ οὐ καλὸν, οὐ φίλον ἐστὶ, “Ποῖ 116 
Το ]αίεβ τὺ {πε (ἀοά5 βᾶηρ δ [88 πὰρ- 
[1815 οἵ Ηδυγιηοηϊᾶ " συν θϊο ἢ παρ 85 Ἐπι- 
Τὶ ρ᾽ 465 σΘΥ(Ά1}]ν 8ΠΠ0465 ἰο [π΄ ὈΘ]ονν, 
886.᾽ ΙΡογβοη. ΤΠ 5686 15: ὃ γὰρ μὴ 
καλὸν, οὐδέποτε ἐς καλὸν ἀπέβη" ““Τί 
ἴ5 ποῖ, ἃπά 1{ σᾶδμποῖ σοπ16 το ροοᾶ : ἢ 
5ῃαἰςθρ. Ηδιηϊθί. 

829. ““ Αἴϊον νόμιμοι του ἀἀ46α 
ποτε ἴτοπι [15 δῖβ., Κίηῃρ τοῖ ἴτομι 
Κ',, τηοβί δαϊῦοῖβ πϑέζῃοῦ : γόμιμον 15 

1Π6. σοπ͵]θοίαχα οἰΐμου οὐ ΜΚ] δ οὐ 
Μυβρτο᾿ ῬΡΟΥ80Ή.. ΤΊιΘ σοηϑβίγ. ἰδ: οὐδέ 
τοι οἱ παῖδες, μητρὶ μὴ νόμιμον λόχ., 
πατρός τε μίασμα, 586. καλοί εἰσι. 

880, 53 Ὁν ““ ΑἸάα5 ΟΠ 5 ΤΕ, [πὶ (116 
βδτη86 ἃπᾷ βϑνοῖὰὶ Νῖ58. ἢ δὲ σύναιμον 
εἰς λέχος ἦλθεν. Οατοίϊα5 ἔτοπι Κι. ἡ δὲ 
σύναιμόν γ᾽ ἦλθε λέχος. Βχγυποῖὶς ἰὰ5 
ΘΟΙΓΘΟΙΙΥ ΘΙΆΒΘα εἰς. ΟΡ. Α). 49]. 
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλθον." ογϑ80π. 

28, Ροιίου: “{Π6 ἃποῖεπί ἴαπιθ, Βαγ- 
Ῥάτο {Πουρ ἢ νν6 ἅγ6, παά τϑδοῃθαὰ οὐ ῦ 
ΘΆΓ.᾽ 

88. κάλλιστον ὄνειδος, α ξαηοιιβ 
δίονγῃ : 8.10]. κλέος, ἐγκώμιον : 5668 [{|6 
ποῖρ οὐ Με. 814. [{ οσσυϊβ ἴπ {Π6 
ΒΆΤΩΘ 56η88 θϑῖὸον 1740. Σφιγγὸς ἄνα- 
φέρεις: ὄνειδος ; ἼΑπαγε τὰ πάρος εὐτυ- 
χήματ᾽ αὐδῶν. 

887. ει ἦλθον ΑἸά. Ὧπὰ δραΐπ 847. 
ἕστακ᾽ ᾿Αρηΐοις σῖτἢ πιοϑῦ Δ᾽ 585, ἐστ᾽ 
ἀκαρίοις .. 1 Ἰιᾶνθ 5Π1  ΒΕῪ σΒμδηροα 1 
ἴηῖο ἼΑρεος, ἴο ἔοττηῃ ἃ ρατοτηϊδο.᾽ ᾿Ὸ- 
80Ή.. , 

φόρμιγγι ἴον ὑπὸ φόρμιγγος. ““ΤῊΘ 
ἀαί. ἴον ὕπὸ νυν (μ6 ρθη. 1]. Π. 826. 
ὡς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε 
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τὰς ᾿Αρμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνέστα 

διδύμων ποτα νῶν, πόρον ἀμφὶ μέσον 

Δίρκας, χιλοεροτρόφον ἃ πεδίον 8940 

πρόπαρ Ἰσμήνου καταδεύει. 

Ἴω Ὁ ἃ κερόεσσα προρμνάτωρ, 

ἢ βῆ ε. ἐγείνοωτο. 
μυριάδας δ᾽ ἀγαθῶν 

ἑτέρας ἑτέραις μετα μειβομένω, 845 

πόλις ὡδ᾿ ἐπὶ ἄκροις 
ω ᾽ 
εσζούς ᾿Άρεος στεφάνοισιν. 

Τει. ἡγοῦ πάροιθε, θύγατερ, ὡς τυφλῷ ποδὶ 
ὀφθαλρμνὸς εἰ σὺ, γωυφίλοισιν ἄστρον ὡς" 

Βήτην εἰς Ἔρεβος. ϑορῖι. Α]. ὅ89. καὶ 
μὴν πέλας γε προσπόλοις φυλάσσεται, 
ὑψ ιὲ αἰξοπααπί5. Ῥιηά. ΟἹ. 12, 8. το 
{πὸ ροά 658 Βογίυπθ : τὶν γὰρ ἐν πόντῳ 
κυβερνῶνται θοαὶ νᾶεΞ. Χοη. Ονγτ. 111. 
Ὁ, 16. ἃ ὑπισχνοῦ ποιήσειν ἀγαθὰ ἡμᾶς 
---ὠἰὠὀποτετέλεσταί σοι ἤδη, ἂμα 6]56- 
ὙγΠοΙΘ 1π ἃρυπάδποθ ἴῃ ἴμ6 Ῥτοβθ 
γυτίοτθ δια Ῥορδίβ.᾽" ΜΔίαίη. ὅτ. αν. 
8. 802. β. 

898. τᾶς Αμφ. λ. ἢοιν. Οα. 111. 11. 
Μεχουτὶ, πᾶτῃ (6. 4061}18 τη ρ]πίτο Νίο- 
ψὶι Διῃρ οη ἸαρΙὰ65 οαηθηαο. 

λύρας ὕπο, ἐο {μὲ βοιηα οΥ ἐϊι6 ἴψγε. 
Ηοχοά. 1. 17. ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ 
συρίγγων τε καὶ πηκτίδων. ““ Ηε- 
βῖοά,. ὅς. 280. νέοι κώμαζον ὑπ᾽ 
αὐλοῦ. ϑορὶι. Ἐ]. 711. χαλκῆς ὑπαὶ 
σάλπιγγος ἧἦξαν. ἴξατ. Τρ. Α, 1042. 
τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος, Μετά 
τε φιλοχόρου κιθάρας, Συρίγγων θ᾽ ὑπὸ 
καλαμοεσσᾶν, Ἔστασεν ἰαχάν ; ΜΠΕΙΘ 
116 σμᾶηρθ οἵ διὰ, μετὰ, ὑπὸ 15 ΓΕΤΊΔ1}.- 
8016. Μαίίι. (τ. ὅτ. ᾧς ὅ92. β. 5668 
Μεά. 1250. 

«ἐ πύργοι ἀνέσταν Ῥταποῖς ἤΠῸΠπῚ {Π|6 
τῃοηιδυαηθ. αῦ [{π6 σοιῃπηοη τϑδαϊηρ 
15 Ὀοιίθυ. ἀνέσταν Ε]οι.᾿ οΥϑβοΉ. 

πύργο-ς- διδ. ποτ., '. 6. ΠΘΔΙ {Π|6 ἴνγο 
τῖνϑιβ Πιτοθ ἃπαὰ ᾿βιηθηὰβ: ἃ5 ΒΙηά, 
ΟΙ.11. 16. ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ἸΠοταμοῦ, 
1.6. Αρστίρεηΐαῃ θᾶ] ἴΠ6 τῆνον Αοτγᾶ- 

585. ὅ66 Μαεά, 842. 
812. ᾿Ιώ θ᾽, ἃ κ- πρ. ΟἿ, 687. 
844. 5.8Πο). ἣ πόλις δὲ ἥδε, μυριάδας 

ἀγαθῶν ἑτέρας ἐφ᾽ ἑτέραις κατὰ διαδο- 
χὴν ἔχουσα, νῦν ἐπὶ μεγίστῃ καὶ ἐσχά- 
Τῇ πολιορκίᾳ τοῦ Ἄρεος ἕστηκεν. Ἴ μὶ5 
Ρᾶϑβᾶρββ 15 50 ΒΟΘΡΙ1018 οὗ ἃ ἀοαῦ]θ 1η- 
ἰθγργοίδιοι ; ΒΟΙη8 ΠΟΙ ΒΘ Γ᾽ ἄκροι στέ- 
φανοι Ἄρεος ἴο τπηϑᾶπ {6 ἐὶρ]ιο5έ ἰο- 
γι 015 ΟΓ τῦαν : ἃ58 Ῥοίίοι : “ ΗΙσἢ [{π|8 
ἢ6τ᾽ Βοδά (πὸ βἰδίθ ν᾽ ἴον, Δηα ρτουαϊν 
ῬΘΔΥΒ ΘΓ Τ᾿] ΔΓ[18] οσοννη. ΟἸΒΟΙΒ, ἃ8 

{16 50}0]., τοῖϑυ (Π8 ρῇγαβε ἔο ἐδ δε- 
βίορονα ὃψ τοϊιοιι 6 οὐΐῳ τῦὰ8 Ποηιηιρὰ 
ἐπ: εἴ. 798. Ἦοῃμι. 1]. Ν. 7806. πάντῃ 
γάρ σε πέρι στέφανος πολέμοιο δέδῃε. 
1118 Ἰατ(6᾽' ἃρρθᾶνβ ρυθίεγα 018, ἃ5 ἔοσπι- 
ἴηρ' ἃ δοηϊγτᾶβί Ὀθίνθθῃ {ἢ8 [οσιη 61 ἸΟΥΥ 
βίαίθ οἱ ΤΠΘθῈ5. ἃπά ἢθὺ ργϑβθῃηῖΐῖ ἀ6- 
ΡΊΘΒ510Π. 

848. ““προπάροιθε ΑἸά. θαΐ πάροιθε 
{86 ὅ.Πο]., 811} ("6 Βοάϊθιδη 155,9, πα 
Βθυθῃ, ὙγΏ1ῸῈ [Πᾶν 6 ΤΥ 56} Ἰηϑροοίοα, 
ῬΆΓΠ6Β, Πιβῦ τηδᾶθ [Π6 οἤδηρθ Νοῦὺ 
4065 (Π6 ΟἾΠΘΥ οσσατ, δχοθρί 1ῃ {6 
ΠΠΟΠΟΒΙΤΟΡΠΙΟΒ θο]ον, 1525. γγῆθτθ 1 
ἢδνθ δαϊιθα ννττἢ Κιπρ πάροιθεν, τ Ε]οΪι 
ΒΟΙη6. ΜΙ55. δοκπου!εῖρο Ἦρτθ {86 
ἤγϑὶ ὧς 510 165 δπὸθ, ἴΠ 6 Βθοομᾷ αἃ5.᾽ 
Ῥυγβϑοη. Ὧθθ Ὀβ]ον, 1722. 

849. ““ΤΊιὰ5 1 Πᾶνα ϑάϊιθα ἔτοη Κὶ. 
Μ. Ἀ. ἀπά {Ππὰ8 βοα! σοῦ ἤδα τοι κοα, 
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δεῦρ᾽ εἰς τὸ λευρὸν πέδον 1 ἔχνος τιθεῖσ᾽ 6 ἐμὸν, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

860 

τί το μῆ σφαλώμεν' ἀσθενὴς πατήρ᾽ 

πλήρους σε ἐρυοῖ. Δύλασσε παρθένῳ χερὶ, 

οὺς ἔλαβον, οἰωνίσμοτ᾽ ὀρνίθων μῥμώθων, 

θώκοισιν 8 ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μιαντεύοριαι. 
τέκνον Μενοίκευ, παὶ Κρέοντος, εἰπέ (ῥοι, 8685 

πύση φις ἢ ̓'πίλοιπος ἄστεως ὁδὸς 

πρὸς πατέρα σὸν σόν ; 9 ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, 

πυκνὴν δὲ βαϊΐνων ἤλυσιν μόλις περώ. 

θάρσει" πέλας γὰρ, Γειρεσία, φίλοισι σοῖς 
3ῳ Χ ΤΟΝ “ Ν’ 2.2. 3 Ὅν Ὁ τι 5 ; 
ἐξωρμιίσαι σὸν πόδα λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον 860 
ς -Ὸᾧσ 9 7ὔ ων 7ὔ οὦ 

ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη, ποὺς τε πρεσβύτου φιλεῖ 

ἀουθ 1655 ἔτομι Ν 55. ναυβάταισιν Ο. Τ,. 
ναυάταισιν Οὐ. ναύταισιν (ἰδηΐϊ. ({. ναυ- 
χίλοι ἴοτ ναῦται Β66Π15 ἴο ΓΟ] ΓΟ ἴο Ὠ6 
τϑϑίοσθα ἰο Α0ο0]]. Ἐ}}. 111. 745.᾽ !Ὀοτ- 
ΒΟΉ. 

850. ““πεδίον ΑἸά. ἃπὰ τιοβί 55. αὶ 
πέδον ἴῃ (μ6 Βοα]οῖδη, οὁη {{|Ὸ (6 5{1π|οὸ- 
ΠΥ οἵ Βατίοη. (ὐτοι]υ8 τιβὲς, γγ!}10}} 18 
οί Οτθοῖ. Τῇ νουβο σγοῦἹα 6 σοτη- 
Ῥἰθίθ, δι ποΐ εο βτηοοῖϊ, 1ἴΠππ8, πεδίον 
ἔχνος ἐμὸν τίθει. ΟοΥϑΟΉ. 

852. κλήρους, Ἠι} ογὐαομία)" ἐαῤίοῖ5, 
Ῥοίίοτ : Ῥυὺῦ τπΠ6 ἰδ ]θὺ νγἂβ ΡτΌρΡ αν 
δέλτος, ἂἀπὰ κλῆροι σγϑῖθ (Π6 οὔϑβθϑτς- 
νδίϊο!β τϑοογάθα: {115 15 βῇονη ὃν 
Ηἱρρ. 1060. ἢ δέλτος ἥδε, κλῆρον οὐ 
δεδεγμένη, Κατηγορεῖ σου πιστά. 

854. θάκοισιν. ἔνατ. Βάςςἢ. 547. ἐλ- 
θὼν δὲ θάκους τοῦδ᾽, ἵν᾽ οἰωνοσκοτ εῖ. 
ΞΟΡΠ. Απί. 999, εἰς γὰρ παλαιὸν θᾶκον 
ὀρνιθοσκόπον Ἵζων, ἵν᾽ ἦν μοι παντὸς 
ὄρνιθος λιμήν. 

8ὅ0. ““ πρόσω τις 508]. πόση τίς γ᾽--- 
ἄστεός γ᾽ Μ. Ἐ. ἄστεος ΑἸᾺ. ἀπαὶ Βοπη6 
ΝΜ85., ἃ5 ἴῃ Οτϑεῖ. 751. Ῥυΐ ἴῃ ἃ}] {πὸ 
Βοά]δῖδη, οἡ [Π6 ἰΘβτπιουν οἵ Βατίομ, 
ἄστεως, α5 ἴῃ (. 1,.᾿ [Ρογϑοη. 

857. ““ὡς τοὐμὸν ΑἸᾺ. σοπίταγυ ἰο 
{π6 τπηϑίτο ; Ὀαΐ ὡς ἐμὸν πιοϑεί Νῖ55. νυν {ἢ 
τοῖα ; ὡς ἐμοὶ (ἀπί. ὥς τ᾽ ἐμὸν ΕἸοΥ. 
Πθησς Ψαΐοκ, βαϊοα ὥς γ᾽ ἐμὸν, υπ- 

ὨΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ. Βεῖον 1092. παῖς δὐμὸς 
(δηί. Μ.᾽ Ῥονϑβυῆ. 

8ὔὅ8. πυκνὴν---ἤλυσιν, σονθτητιοα ὃν 
{Π6 πευΐθυ ρδγίορ]6 βαίνων : οἵ, 1427. 
τ, Ηρο. 526. φσοϊηρ' αἱ α γαμρὶαὰ μασο 1 
ὁαῊ δοαγοοίῃ ργοςορα. ἯἮος. 66. σπεύσω 
βραδύπουν ἬἭλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα. 

800. “Τμυ5 ΔΙάυβ ἃπα βοι)8 δῖ88. 
[1 {π6 ρϑυΐ. ρᾶ585.7 ΟἿμουβ ψ τ ατὸ- 
[15 πὰ {Π6 ὅ. 0]. ἐξορμίσαι.᾽"᾽ Ροτ- 
80η. Α πιο] Ρἢγ858 : [116 ΥᾺ]}}Υ, ψΨ01 
ἐαῦθ γιοογοα, ΟΥὁὨ ἴῃ ἃ Ρᾶ35. 56}856, 0 
αὐ πιοογοι, (κατὰ) σὸν πόδα. 

861. ““ῬηαηοκΚ [Νὰ5 Ἰοἴτ (818 ραββᾶρθ 
απδίοιηρίοα, δἰ ποῦ» ἢ τηοϑῦ Οὐ] 65 
ΘσΟΠΒΙΔΘΥ 1ἴ ἃ58 σοτταρί. ῬΊΘΥΒΟΠ 6011:- 
7θοἴυγο5, ὡς παῖς τιθήνης (τιθήνην νουά 
08 ἃ βϑῃί θυ ϑιθπαδίομ); δ οἶς. ἐκ- 
βᾶσ' ἀπήνης, γυνὴ Ὀδίηρ ἀπάοτβίοοα, 
νν ΠΙΟἷἿΝ 15 ΠΟ σγοσ86. Βθοῖ Πᾶ8 δαορῖ- 
δα 1πἴο [115 τοχῦ {Π|6 σοῃ]θοίυτθ οὗ ΕὟ. 
ΦἌΠΟ005, ὧς παῖς ἄνηβος. Μυβρτ. ρτο- 
ἴουβ ὡς πᾶσ᾽ ἄκανθα, σοπιρᾶτίηρ ΕἸ]ΘΟίΓ, 
492--496. ΤἼιΘ ϑῃπμοπαδίίοῃβ οἵ ΡΊοσ- 
500, ὕδοοῦβ, 8Ὧη6 δίυβρτανθ, ἅ1Ὲ ὑῃ- 
ἀουθίθα]ν οἰοραπί, θαΐ ποῖ ΟΠ6 ἰ8 80 
σΘγίλϊη, ἃ5 (0 γθηιονα 811] ἀοπθί. Τη6 
Ῥᾶββᾶρθ οἵ {πΠ6 ΕἸ οίτα ἴῃ βοὴ 8 ἀθρτββ 
ΘΟΠἤτη5. {Π6 ορϊπίου οἵ Μίαθβρτο; ὡς 
πρόσβασιν τῶνδ᾽ ὀρθίαν οἴκων ἔχει, Ῥυ- 

σῷ γέροντι τῷδε προσβῆναι ποδί. “Ὅμως 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

χειρὸς θυραίας ἀναμένειν πουφίσματα. 
45} 

Κρ. 

εἰεν' πάρεσμεν" τί μ᾽ 
οὕπω λελήσμεξ᾽ " 

Δ": 
7 »ο-ο ων Σ 

κόπῳ παρείρναι γουν, 

δὲ πρός γε τοὺς φίλους ἐξελκτέον Διπλῆν 
ἀκάνθαν καὶ παλίῤῥοπον γόνυ. ἼΠ6 
ΘΔ ογ τηυϑβί βο θοῦ 6 Ὀοβί, οὐ {μ1ηἰς οὗ 
Βοιηθί προ Ὀδίίθσ, [1}η 8698. τί μ᾽ ἐκά- 
λεις 15 Ν δ[ οἱκ.᾽5 διηϑπαδίίΐοη ἴὸσ τί με 
καλεῖς. Ρονδοη. ἃ συτϊζθσ πὶ {6 (]48- 
5108] δοῦυτη8] χταν. Ρ. 20. βυρροϑίβ {Π6 
ἕο] ον ηρ Ἰπρθηΐουβ οτηθπάδίϊου. ἃπὰ 
Ραποίπδίοῃ : λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον, 
ὋὩς- πᾶσ᾽ ἀνάγκη" ποῦς γε πρεσβύτου κ. 
το Δ. Τάαϊοο οι 4 ἢΐηι, Ἠῖψ 80η, δἴποο 
τὲ 15 φιιῖέο ἩιδΟρΘΘΘαΥ ; 685, ἐΐιο [οοἱ οὶ 
απ οἰκί πιαῆ τιδιιαἰ πῃ τϑᾳνῖν 65 ἐδ 6 αϑ815ὲ- 
απο οὗ δοηιο οτοῖρη παπᾶ: απ οἰα ῃιαπ 
Τοηιῖγο8 ἐο ὃ6 διρρογέοα ὑψ ἐ6 Παπα οΥ 
αποΐον. ϑοιεθίου δηα ΜΔ ΌΥ ἅτ οοπ- 
ἰδηΐ ν ἢ {Π6 ρᾶ58ᾶρ8 ἃ5 1ἴ βίδῃἀβ : ({Π6 
ΤΟΥΠΙΘΙ ΤΌΓΗΒ 10 (Π5 : 86:67, 8. ΟἩϊη 5 
Θηϊηι β8θηθα;, 8δῖτο οῪ υοἰιαξιγ, βῖυ6 
Ρεαϊδιβ ἱπορααΐ, ἰἀδοπέον ϑαρεοίαΐξ αἴϊ6- 
πῃ γιαηιι8 ἰουαζὶοπθηι: {Π|6 Ἰαἰίοτ {Π|ὰ5 : 
φιοηπΐαηι οπιπῖδ τἧνϑαα ξοηιΐηαπι τ οἰιθη8, 
ἷ. 6. [επιῖηα φιδ ἔῃ, γμεοαδ το]ιυϊέμτ,, 51ο- 
αὐ οέϊαπι 065 δθηϊ5, αἰλοηΒ πιαπιι8 
αὐἀπιϊηϊομίιηι Θαρθοίΐαγ 80]. 1 νϑῃ- 
ἴὰγ6 ἴο 844 ὁΠ6 τηοτ ἴο {π6 δἰἰθιηρίθα 
ΘΟΓΓΘΟΙΙΟΠΒ ΟὗἉ [Π15 ογλα; οὐ ἡξἸοογηι: ὡς 
πᾶσα κνήμη, ὙΠ ΐΟἢ, 1{ ποῦ ἃ5 δἰθρᾷῃί 
85 ΜΙυβρτανεἶβ, 15. 85 1π6 Πρ 016, ἀπά 
ὨΘΆΤΕΥ ἴο [Π8 τϑορινρα τγϑδαϊηρ' Ὀοί]ι ἴπ 
{6 Ἰοἰῖθυβ δηα {Π6 βουπα. 

805. ““κᾶπος ΑἸά45 ἀπὰ Μί55. ρθηδ- 
ΤΆ] Ϊγ, οὐ κάπος. Βαί ἄπος [π6 ὅ.Πο]., 
ἙΕαβί. 1], Τὶ, ῥ. 581, 19-- 288, 39. 85 1π 
{Π6 ΕἸοΣ. Μῖ5. φουτθ ιν, ἃ5 Ὁ ἃ5 Γ6- 
ϑαγάβ 1Π6 ]Ἰοίίευβ, ἀπὸ σ᾽, ἃπὰ ἴῃ 7. 
ἄπος.᾽ Ῥογβϑοη. ἴῃ ΗΙρΡ. 5816. ν8 
τθδα, σκληρὸς γὰρ ἀεὶ, καὶ πρὸς αἷπος 
ἔρχεται, ἃ ψΜοτά Θχρ]αϊπθὰ ὈγΥ Ηδϑυ- 
ΟΠΪὰ5 ἃ5 ΒΥ ΠΟΠΥ ΠΟ 5 συ κάματος, ἢ 
ὑψηλὸς τόπος, ἵτοτη τυ ῖο ΜΙ ΟΠ Κ 18 ἴπ 
ἀουδύ ὙΠΘΙΠΟΥ αἶπος ΟΥ ἅπος 15 186 
ΟΟΥΓΘΟῦ ΟΥΒΟΡΤΆΡΗΥ. Αἷπος την 8 

Επτγὶρ. Ῥῆφη. 

ἐκάλεις σπουδῇ, Κρέον ; : 

ἀλλὰ σύλλεξα; σθένος, 
ΧΝ ΞΟ δ ο. 3 Χ ε “ 

καὶ πνεῦμν ἀθροισον, ὦπος ἐκβαλὼν ὁδοῦ. 86ὅ 
3 ΄»" Ρ 

Ἐρεχθειδῶν ἄπο 

ἀοτινθὰ ἕτοτη αἰπὺς, δέεορ, αἸβίοιἐ οὗ 
αϑοθπέ, ἃπα {πογθίοσθ ρυϑατποΐηρ τσρανῖ- 
η.685. 

866. “πάρειμι ΑἸά. δηἀ ἃ ροτ(ίοη οἵ 
[Π6 Μί85. Βυΐ πάρειμαι Οτοί. παρεῖμαι 
1Π6 ὅ01101. δῃὰ ἔθη Νῖ58. αἱ ἰϑᾶϑί, ϑοπια 
δά. ᾶνϑ οοττυρίεα ᾿Ερεχθειδῶν, ψΒΙΟΙ 
ΑἸάπ5 μαὰ σοττθοίγ ρίνθη, ᾿πΐο Ἔρεχ- 
θειδᾶν ἀπα Ἐρεχθιδᾶν. Εοτ γοῦν, νν ΒΊΟΝ 
ΑἸάὰ5 ἅπα [Π6 ρτθαΐοσ ρϑτί οἵ (16 δῖ58. 
ᾶνθ, {16. Οδθις. Νῖ5. πα -ὅπθ᾽ οὗ 
Κιηρ᾽5, (ποῦ {Πδΐ σβῖοῦ μ6. (8115 {Π6 
Ὀ6βί,) θχῃ!θὶ γῆς : γᾶς Μ. Ἐ. γὰρ 
Οτοί. ΔΙ Κοπ δου ν"61] 1ΠΠ5ἰταΐθ5 κόπῳ 
παρεῖμαι ἴτοτη Βδοοἢ. 684. κόπου δ᾽ ὕπο, 
Διαμεθεὶς ξίφος, παρεῖται, Ὀαΐ ἴο᾽ γοῦν 
σοπ]θοΐατοβ γυῖ. ὙΥ Παΐ Π6 ννὰβ 1η απ 68ΐ 
οὗ, Βα δὰ βίοτθ μ15 θῦβ5. ΕῸΣ 1Π6 
τϑδαϊηρ οἵ ἴΠ6 Νῖ58. 15 δουηα, ριον ἀϑὰ 
γοῦ ρΡαυΐ {Π6 τηᾶγκ οὗ δἰ !ϑῖοη, γοῦν᾽, ἐἢδ 
Κηθο5. ΝΟΥ οδῃ ἃ γθᾶϑοῃ θ6 ἱπηδρίηϑά, 
ὙΓΠΥ {π6 (τᾶρίο υγεϊθιβ 5ῃου ! ἃ ̓ᾶνα 
ἁνοϊαεὰ {Π15. ἔόστῃ, νγ}}116 {Π6Ὺ ΤΘΔ ΠΥ 
156 γούνατα. Τῇ 1 5Πουὰ ἀραΐη δήϊέ 
{1πΠ6 Μεάθα, ἱ νου! τϑϑίοτα ἴο ν. 82ὅ. 
{η6 τϑαάϊπρ' οὗ {|ι6ὸ ἢσβύ δα., μὴ πρὸς σὲ 
γούνων. ΝίογοοΟνΕΙ γοῦνα ΟΟΟῸΪΒ ἴῃ ἃ 
ΟΠΟΙΙᾶτα 5 οὗ ΡΠ Οοπἰχ {πε ΟΟἹορΡοπίδπ 
ἴπ ΑἸΠΘηεθα5 ψη1. ᾿. 359. Ε, καὶ μητρὶ 
κούρην εἰς τὰ γοῦνα κατθείη. ΑἸ50 1π 
ἃ ΓΕΙΠΔΓΚΔΌ]Θ ρᾶβθᾶσα οἵ Ἐπιρθάοοϊθβ 
σοΟηοοτηΐπηρ 8Π6 ἀἸνίη6 πᾶίυγο, γοῦν οο- 
Οατ58 1} δὶ 6] 510, ἂρ. Αγηεηοηλιηι ἴηι 
ψιαγέο ἀ6 ἱπέονρτοέαξίοπε (α. νιϊ.1, 19. 
οα. Αἰὰ. 1508., ,0οἰ. 199. ν»ογ5. οά. 1545. 
1 111 ΘΟΡΥ͂ 16 δηττθ ρᾶββᾶρθ ἔγοπὶ 
{Π6πο8 ᾿ποῖρ οουγθοῖν (Πᾶπ Ἡ, 851ε- 
ΡΏΘηΒ μὰ5 ρίνϑῃ 1{, 9) Ῥοεοϑὶ Ῥηϊίοςο- 
Ρπῖοα Ρ. 80. ἔτοπι Τ Ζϑίζθοϑ (]]. χ ϊ. 
81. Οὔτε γὰρ ἀνδρομέῃ κεφαλῇ κατὰ 
γυῖα κέκασται, Οὐ μὲν ἀπαὶ νώτων γε 
δύο κλάδοι ἀΐσσουσιν, Οὐ πόδες, οὐ θυὰ 
γοῦν". οὐ μήδεα λαχνήεντα, ᾿Αλλὰ φρὴν 

Ὁ 
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δεῦρ᾽ ἐκκορισθεὶς τῆς πάροιθεν ἡ ἡμέρας. 

κἀκεῖ γὰρ ἦν τίς πόλεμος Ευμόλπου δορὸς, 
οὗ καλλινίπους Κεκροπίδας ἐθηκ᾽ ἐγὼ, 

καὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς ὁρᾷς, ξγω, 870 

λώβων ὁ ἀπαρχὰς πολ ἐμίων σκυλευμάτων. 

οἰωνὸν εθευ, ν καλλένικα, σὰ στέφη: 
“ 

ἐν γὰρ κλύδωνι πείμεθ', ὥσπερ οἷσθα σὺ, 
δορὸ ρὸς Δανου δῶν, καὶ μέγας Θήβαις ἀ ἀγών. 

ὁπ ἢ; μὲν οὖν βέβηκε κοσιηθεὶς ὁπλοις 97 
7 Ν 3 κω 

ἤδη προς ἀλκὴν ἱὑτεοκλῆς Μυκηνίδα" 

ἐμιοὶ δ᾽ ἐπόστολκ᾽ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, 

φσί δρῶντες ἃ ὧν μάλιστα σώσα μεν πόλιν. 

2]: ᾿Ἑτεοκλέους μὴν οὗνε ἂν πλήσας στόμνω 

γρησμοὺς ἐπέσχον᾽ σοὶ δ΄, ἐπεὶ χρήζεις μαθεῖν, 880 

ἱερὴ καὶ ἀθέσφατος ἔπλετο μοῦνον, 
Φροντίσι κόσμον ἅπαντα καταΐσσουσα 
θοῇσι. Ῥογϑοη. Οτοβί. 879. παρει- 
μένον νόσῳ... 

807. τῆς πάρ. ἣμ. “ΤΊια σΘ ἢ. ΒΕΓ 68 
το ἀδίθσειμϊηθ ρΙδς 6 δηα {1Π16, 11 ἈΠΕ ΘΥ 
ἴο {π6 ααθϑιοηβ μόνο ῦ τὐλοη 3 ὅχο. 1], 
Δ. 690. ἐλθὼν γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἥρα- 
κληείη Τῶν προτέρων ἐτέων, ἴηι ἐΐι6 ζ01- 
ΠΕΡ ψ6αν8 : Φ. 11]. ὅοΡΒ. (Βα. Ὁ. 396. 
καὶ μὴν Κρέοντά γ᾽ ἴσθι σοι τούτων χά- 
ριν Ἥξοντα βαιοῦ κοὐχὶ μυρίυν χρόνου: 
Α]. 141. τῆς νῦν φθιμένης νυκτὸς, ἴῸΥ 
ἐπὶ τῆς νυκτὸς ---28ὅ. ἄκρας νυκτός. 
ΓΒυο. 111. 104. τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος. 
Μ τ. ὅτ. Οτ. ὃ 878. 

868. ΤῊΪΒ νὰγ ἰ8 ἃ] δὰ ἰο Ὁγ 
πας. 1). 15. καί τινες καὶ ἐπολέμησάν 
ποτε αὑτῶν, ὥσπερ καὶ ᾿Ελευσίνιοι μετ᾽ 
Ἑὐμόλπου πρὸς ᾿Ερεχθέα. πατρί 465 
ΠΟ ΘΥΟΥ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο 6 ΡΌΪ(ν οὗ Δ δηδ- 
οἰγομΐθπι, ἴον {Π8 τϑῖθῃι οὗ Εγθομίμθυβ 
15 ἤχϑα ΒΥ Νενίοη πὶ ἴ[Π6 γϑᾶν Ρ. Ο. 
103. ἀπὰ Ὀγ ΒΙαΐν ἴῃ 1487., θυΐ {68 
ταῦ Ὀοίνγαθη ΤΉΘΌ65. δηᾶ 186. βϑόυδα 
ἙὨϊοῖς ἴῃ 928. Ὀγ {Ππ68 ἴοττηθυ, δηα 1225. 
Ὁγ {18 Ἰδξίθε. 

ἐς {0} ἡ ΟΣ ἀπαρχὴν ΕἸΟΥ. ἃ5 ἃ1580 σφα- 
γὴν ὈοΙονν, 959.᾽ ογϑβ0Ή. 

878. Οἵ, Ῥατ. ϑαρρ!. 47. πολὺς 
κλύδων Ἡμῖν τε, καὶ σοὶ, ξυμμάχοις τ᾽ 
ἔσται, δορός. ἸρΗ,. Τ. 317. ἔγνω κλύ- 
δωνα πολεμίων προσκείμενον. 8686 Μεά. 
90. 

876. ἀλκὴν 56})|0]. μάχην. Μοά, 266. 
κακή τ᾽ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾷν. 
Ἡετοά, 111. 78. πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο. 

878. ““μάλλιστα Δὰρ. Βταποκ Π858 
οαϊβα κάλλιστα ἴτοτη {[Π6 γιρηιῦταπε, 
Ἰπ] ἀἸοΙ ου 5] γ ; ἴον Ὧ0 500} τραάϊηρ οδῃ 
6 1ηἰθυτοὰ ἤουῃ μάλλιστα, ν» ]οὮ 18 ἃ 
ΘΟΠΙΙΠΟΏ ΘἸΤῸΥ οὗ [Π6 σοργ βίβ, Β βίον, 
926. ἴον σώσαιτε Καδμείων (μ6 5. .}. 
ἢδ5 μάλλιστα σώσαιμεν ἴτοπι [Π15 γ 6 Γ856. 
1η Δβα, 940. Τ,Ἀβοᾶτὶβ 85 μάλλιστα. 
ΝΟΥ 15 108 οἰιαῆσρε οὗ μάλλιστα ἴογ 
κάλιστα ΤΟΙ Θᾶ5Ὺ ἴπδη (Π6 σέ σετβα. 
Ιὴ ἃ {γταρτηθηΐ ἔσοτα {Π6 ογθαϑ οὗ 80- 
ΡῬῇοΟΙΘ5. ἴῃ Βίορευβ. Ρ. 167. Ο΄τοί, 
Βγαμοῖς Πἰτηβοῖ πὰρ σοτγθοίθα μά-" 
λιστα.᾽ !ΡΟΥϑβοΉ. 

879. ““ κλείσας ΑἸά. κλῃσας οἵ κληΐ- 
σας Νῖ535,᾽ [οΥ80Ή. 
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᾿ ἕ αὖ Ν 6 “« ᾽ὔ ΨΩ 

λεξω γοσει γῶρ ηὸς γῆ πῶλαι, ἵκοέον, 

εξ οὗ 

πόσιν 

αἵ 6᾽ 

3 ὕ ἌΝ Ψ [ον 

φεκνωθη Λάϊος βίᾳ θεῶν, 
3.13} δ ΄ 5 Ν7 

τ᾿ ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν. 
ὀ Ὡς ͵ Ἂ ν 

οἰ νου τωποι δεργμνάτων διωφθοραὶ, 
ρὼ ’ὔὕ 3 γ ε ΄ 

θεῶν σόφισμω, κἀπίδειξις ᾿ὩὨλλάδι. 88 ι 

ἃ συγκαλύψαι παῖδες Οἰδίπου γρόνῳ 
χεήζοντες, ὦ ὡς δῆ θεοὺς ὑπεμδρομιούμμενοι, 
ἥρναρτον ἀμαθῶς" οὔτε γὰρ γέρο πωτρὶ, 

οὔτ᾽ ον διδόντες, ὁ ἄν φῶ δυστυχῆ 

ἐξηγρίωσαν" ἐκ δ᾿ Ὁ ἐπγευσ’ αὑτοῖς ἀρὰς 
δεινὰς, νοσῶν σε καὶ πρὸς ἤτιρν ἰασῶ νος. 

κὠγῶ τίν οὐ δοών, ποῖος δ᾽ οὐ λέγων ἐπή, 

881. νοσεῖ 1. 4. πονεῖ, δυστυχεῖ: 
Αηάν, 49. ἐκ τίνος λόγου νοσεῖ Δόμος ; 
588 ὕθ]ον 1028. 

882. ““ΒΆΓΠ68 τέκνωσε, ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ, 
ἃ5. ΔΙ]ΟΚ, ᾿ὰ5 βιοννη ἔγοπὶ ΗΠ Θβν ΟἿ 8 
δηἀ {6 560]. οἡ ν. 4.᾽ ογβοη. Οἱ 
1Π6 Ρᾶ85. ἴῃ ἃ τῃϊα ]8 5688, 886 ἢθο. 
789. Μίεα. 1127. 

884. “διαφοραὶ Α1ὰ. διαφθοραὶ τὰ} Υ 
Μ85. ψῃῖοῖ 15 (ῃ6 (τὰς. τϑδαϊηρ, ἃ]- 
που ΘΟΆ ΠΡ ΘΥ ΒΘ 6 Π5 ἴο πᾶνο ἀθε ποϑα 
διαστροφαὶ ἴτοτη ἃ Νῖ5. [0 15 τετηγκ- 
4016 {πὰΐ 1π (6. ρᾶγα! ] 8] ρᾶββϑᾶρθ οὗ 
ΒΟΡΠΟΟ]65, (Βα. Τ᾿ δ52. τὰς αἱματηρὰς 
ὀμμάτων διαφθορὰς, Βταποῖκ ἔν ]οα δα ]- 
Θὰ ὈΥ τηϊβίαϊκα διαστροφὰς, Αἰ Ποὺρ} 
ἢι86 σοτγθοίθα ἴἴ ἴῃ {π6 {μἰγα δὰ. Ροῦ- 
80Ή. : 

885. θεῶν (εἰσὶ) σόφισμα, ὅ.}ο]. 
παραλογισμὸς ἣ ἐπίνοια θεῶν, ἵνα πᾶσι 
δειχθῇ μὴ παρακούειν θεῶν. 

κἀπίδειξις. “Τὴ (6 ὅοΠο]. ἃΠ ἃ 80 Πὶ0 
Μ,858. κἀπόδειξις : π᾿ ΒοΙη8 8150 Ἔλ- 
λάδος, βοὴ Κιπρ Πὰ8 τϑοοῖνθα.᾽ἢ 
αν ϑ0Ή. 

887. ὡς δὴ --ὑπεκδραμούμενοι, α8 ἡ 
ογβοοίν ἐπθ σοι ουαάο ἐμβο (σᾶς: 
Ἐλτ. Απάν. 284. τί σεμνομυθεῖς, κεἰς 
ἀγῶν᾽ ἔρχει. λόγων, Ὡς δὴ σὺ σώφρων, 
τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ σώφρονα ; 

888. ““ οδ] ρου Πᾶ8 ποί!οθα γέρα, 
ὮΙ ΒτΌπΟΚ ἰὰ8 δαἀϊθα ἔγοια. τΠ6 
μεοληδγαπορ, αμὰ συ οἷν 18 ἑουπα ἴῃ {Π6 

Μ35. ὕδηί. Καὶ Μ, ἘΠ. γέρα ας. ἐπε 
δοοομὰ 5{{{αὖιρ ἰοηρ ἦν {ἰε Αἐξὶο5.᾽ 
ῬΟΙΒοπ. [{ 15 βῃοιῦ ἴπ Ποηλου: Θά, 
Δ. θ6. τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ. 

890. ἀράς. ““ΤΊιδ ρα πα πιὰ οἵἉ ἀρὰ, 
ἴῃ {Π6 56}88 οὗ ὦ ρῥΓαᾺ 61", 15 ΔΙ δ γ5 ἐθη δ᾽ 
ἴῃ Ἡυῖηθι ; οὗ ἃ οἴγ 86, ῬΤΟΡΔΌΪΥ 60)}- 
μοι; οἵ α οαἰανεϊέψ νον νγ ἄθρτο- 
οδΐθ, ἰῃμνα Δ Ὁ] διογέ. ΤΠη6 ἱτᾶρὶς 
ΤΙ ΘΙ5. ΒΘ ΘΙ ἴο 88 ἴπ6 τνοτὰ οἠἱν ἴῃ 
(πΠ6 βεοοηά τηϑϑηϊηρ, ἃπὰ νυ] ἢ τΠ6 
Ῥϑμα]Ε. δμογὶ. ΜΆΡΡΥ. 

891. πρὸς, 80. τούτοις, ἩιΟΥ ΟΌΦΥ : 
5686 619. 

892. κἀγὼ τίν᾽ οὐ δρδ λιν ἔχϑος 
ἦλθον; ᾿τσαὶ παῦνο 1 πορίθοΐοα ἴο ἀὸ οὐ 
δα}. ἐἱαΐ 1 ο. ὅεε Μαίίῃ. ὅτ, ὅτ. 
ὅ67. ἴοΥ ᾿ἰπβίδησθϑ οἵ (6 0565 οὗ {Π6 
ῬΆΓΙΟΙρΡ]6 1ῃ ΘΧρσυθϑβίηρ α οοπαϊ λό, ἃ 
ὨλδαΉ, ΟΥ̓́α ΤΘαΒ0Ή. ““ϑορ!ι, (4. 7. 71. 
ὡς πύθοιθ' ὅτι Δρῶν, ἢ τί φωνῶν, τήνδε 
ῥυσαίμην πόλιν. ἄλβοι. (πο, 9138, τί 
σοι Φάμενος, ἣ τί ῥέξας Τύχοιμ᾽ ἄν. 
Εχ, Ηδο. 87]. σὺ δ᾽ ἡμῖν μηδὲν ἐμ- 
ποδὼν γένῃ Λέγουσα μήτε δρῶσα." 
ἌΓ] Κ. Δ βοῖ. (ο. 680. ὡς μάθοι τί 
χρὴ Δρῶντ᾽ ἢἣ λέγοντα, δαίμοσιν πράσ- 
σειν φίλα. 

“« ἃ ̓ γὼ τί οὐ δρῶν, ὅποῖα δ᾽ οὐ λέγων 
ἔπη ΑΙά. Δίῖοβσι Νῖβ5. οἵαιῖῦ τῃΠ6 ἢχϑὺ 
οὐ: οὐ ποῖα ἴον ὅποῖα .. ΚΚὶπρ σοη]66- 
ἴυγ69 κἀγὼ τί μὴ δρῶν, ψαϊοκ. κἀγὼ 
παρών. Ἐνβῃ ἃ ̓γὼ 18 ΒΕΒΟΘΡΙΌ]6΄ οἵ 
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εἰς ε χθος ἤλθον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου : ; 

ἐγγὺς δὲ θάνατος αὐτόχειρ αὑτοῖς, Κρέον. 

πολλοὶ δὲ γεκροὶ περὶ νεκροῖς πεπτωκότες, 805 

᾿Αργεῖω καὶ Καδιμεῖα μίξαντες βέλη, 
Ν ’ὔ ὸ . ᾽ὔ ᾽’ 

πικροὺς γόους δώσουσι Θηβαίᾳ γθονί. 
χ 3. 2 , 

σύ τ᾿ ὦ τάλαινα συγκατασκάπτει πόλις, 
᾽ Ν ὔ -“- , ον 

εἰ ἐϊη ΛΟγ0 τις τοῖς ἐὐβοίσιι πείσεται. 

ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου 900 

μηδένα πολίτην, μηδ᾽ ἀνακτ᾽ εἰναι γθονὸς, 

ὡς δαιμιονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν. 
ο»“΄ῳν Ν Ν »ο. 

ἐπεὶ δὲ πρεῖσσον τὸ κακὸν ἐστὶ πάγαύθου, 
2 “ ἐστιν ἀλλή μηχανὴ σωτηρίας. 

ἀλλ᾽" οὐ γὼρ εἰπεῖν οὐδ᾽ ἐρμνοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς, 90ὅ 

ΒοπΒ ἀδίθηςθ, γοὶ κἀγὼ 5368π|8 πιο 
ταοτο οὈνίοιβ.ς Βαϊ ἐδε ἐγαρὶς ᾿ΟΥ 1 6 }.8 
ποὶεμον αἰίοιν ἐΐθ Πιαίιι5 αὐίεν" τί (ἴοτγ 
τὴ6 ἴϑυν ᾿πβίδπμοθβ ἰο ἴῃ8 ΘΟΠΙΙΆΓΥ ΔΙ 
ΘΟΙΓαΡ᾿), ΠΟΥ 60 [Π6Υ 088 ὅποῖο5 ἃ8 ἃ 
ΒΡ] ἱπίθιτοραίίνθ. ΕῸΥ Βεϊονν, 1718. 
10 τηϑ θ6 νυυϊτὲτθη ὃ ποῖος, ἃ8. 8150 ἴῃ 
Αὐδβζοριι. Αομάτῃ. 962, ννΠΘγθ ὃ δεινὸς 
ΔΟσαΥ ΓΟ] Υ ΘΟΙΉΘ5 ἴῃ ΤΘΡΪΥ (ο ὃ ποῖος. 
1η ῬΙ]αῖ. 892. [6 Βδνθοππὰ Νῖ8. ἃπά 
1Πγ66 οἴοιϑ ρἷνθ ποῖον. η ἈΠ1|65.70ῦ. 
Ἔδοςἢ. θ68. πὸ ἀπο Υ τϑιηαῖηβ, 1 
τοδα {ποϑιϑίοσθ, κἀγὼ τίν᾽ οὐ δρῶν, ποῖα 
δ᾽ οὐ λέγων ἔπη, 80 (Παΐ τίνα ἃ γΥ8]] 
ἃ8 ποῖα ΤΩΔῪ ὉΘ τϑίειτϑα (ο ἔπη. Ρο)- 
505. 866 Μοηΐς Η!ρρΡ. 978. 

808. “ εἰς ὄχλον ἦλθον 15 τη 10 Π68 
ὉΥ 186 86.001]. ἃ5. ἃ νϑιϊουβ γθϑαϊηρ. 
ον ϑοΉ. 

804. θ. αὐτόχειρ, ἀραί, ὃψ ἰδ 6 μαπα 8 
9 φαοΐν οἰδον, 9, τοἰιλοῖ, ἰοῦ)" οτρη 
παπαῖ ιὐἱϊ! δα ἐΠπ|6 ἀηϑδιγιηιθη 8: ἃΒ ἴῃ 
ΔΙοά,. 1277. τέκνων--ΞΑροτον αὐτόχειρι 
μοίρᾳ κτενεῖς. 

895. ““ παρὰ ΑἸά. περὶ ἴτοπι Νῖ55. 
Κίηρ δηᾷ οἴποτβ : περὶ νεκροὺς ΕἸοΥ. ..᾽ἢ 
Το ϑ0η. ““ΒΟΡΒ. 4]. 889. πεπτῶτα 
τῷδε περὶ νεοῤῥάντῳ ξίφει. Δημρ. 
1254. κεῖται δὲ νεκρὸς περὶ νεκρῷ. 
ἸΌΝ 

898. ““ Τίτοβίϑ ἀβεοοῖ ρϑιβϑοηᾶπ) 46 

ὉΤΌ6 ἀἰχῖββθ ρου ίατα συγκατασκάπτῃ. 
Ἑαίατα ἰδηααδηη 18Ππ| ργαβθηία νᾶΐθϑ 
σομβι οσαυδητῖ.᾽) Δ Ά]οΚ. 

“πόλι ΑἸἰά. πόλις αἰπιοϑί 811 88. 
Δραῖη λόγοισι τοῖς ἐμοῖς (ἐμοῖσι Οδπι.) 
τις ΑἸΙά.; οποθ οα δοσοοπηΐ οὗ {116 
τηθίγθ 1 πᾶνϑ ἰτᾶπβροβϑὰ τις. ΟΥ80Ή. 

902. ““ δαιμονοῦντας κἀνατρέψαντας 
ΑἸά. 16 Ἰαΐζοι ἴῃ σοη τ γδαϊοίοπ [0 {1|6 
ἴδηβθβ, [Π6 ἰὉυτθΥ ἴοὸ (16 ἰδῆριδρθδ. 
δόμα ΜΙ85. κἀναστρέψοντας. Ῥτῦποῖ 
μὰ8 ΠΡΓΌΡΟΙν τοίδιπθα (τ δοῖ. ἢ 
ΙοΥβϑοη. ἼὮ6 βᾶϊηθ νϑτῦ 15 0116 ἴο 
Ετθοο]θ5 ἀπ ΤΟΙ γη1065 Ὁ. “ΒΟΉ ν]08, 
5. ο. ΤᾺ. 1008. ἰὼ, ἰὼ, δαιμονῶντες ἄτᾳ. 

908. “ΟΓτοίϊα9 ἀπὰ Κίηρ ΓΟΉΡῚΥ 
δῖνθ τοῦ ᾽γαθοῦ ἴτοπι!. οσοτταρῦ 158. 
ΤῊΘ ἅγίίοῖθ 1) ἅ αἰνγᾶυβ σοδ 68068 
Ἰηῖο ἃ. ογβϑοη. “ΟἿ, Βορῇ. ΡΆὮ]]. 
457. “Ὅπου γ᾽ ὃ χείρων τἀγαθοῦ μεῖζον 
σθένει. Ηομι. 11. Α. 5870. ἐπεὶ τὰ χε- 
ρείονα νικᾷ. ἴπὰ 1Π15 ρᾶββᾶρβ κρεῖσσον 
15 ἴη6 β81η86 ἃ8 μεῖζον, ἃ8 ἴπ ΠΊΔΠΥ͂ 
Οἰμθῖβ: ϑ0ΡΠ. (Εα. Τ. 1878. ἐμοὶ ἜρΥ᾽ 
ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 
Βυτ. Βᾶςς, Θ6ῦ6. δεινὰ δρῶσι, θαυ- 
μάτων τε κρείσσονα. ΤΠ ας. 11. 60. γενό- 
μενον κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς 
νόσου.᾽᾽ Νῖοκ. 

905. ἀλλ᾽" οὐ γὰρ---- Εοῖ 1η5 ἴδ Π0 685 
οὗὨ {Π|18 ἀροϑίορβϑβὶβ 5868 δΔίεα, 1068. 
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πικρὸν σε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοις 

πόλει παρῶσχ εἰν φάρμακον σωτηρίας" 

ἄπειμι; χοροῦ" εἰς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 
τὸ βέλλον, εἰ χεῆ, πείσομαι" σί γὰρ πάθω ; 

γου. 
(Ξίνον" 

3 

οὐκ ἐγώ. 

Ἴει. 

Κρ. 

Ἴ ες 

οὐδ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφ. Πικρόν τε: {{|8 
ἔῃ ΤΒυσ. ἴἰ. 1. οὔτε ἴ5. Τ0]]οννοα ὮΥ 
τε: ἐν ᾧ ( πολέμῳ) οὔτε ἐπεμίγνυντο ἔτι 
ἀκηρυκτεὶ παρ᾽ ἀλλήλους, καταστάντες 

τε ξυνεχῶς ἐπολέμουν. ἔΐοτ. (τη. 
11. 1, 85. ποηθ Ἰ) δοραϊῦ οταῖα ἘΠΊ ΓΘΤΩ], 
οἐ Ῥοβί εαυϊΐθτη 5θαοι δίτα οὐτᾶ. 

906. τοῖσι τὴν τύχην κεκτημένοις, 
ἐο ἐΐο86 το ηιοοί εὐἱέξ, ἐπαΐ τα παρρῳ 
ἰοί, τύχην ἴον δυστυχίαν, συμφορὰν, ἃ 
ἴῃ Μεά. 1005. ὅ66 Βείουν, 928. 

909. ““ἢ χρὴ Βτιποκ, ἔγοτα [Π6 σοπ- 
Ἰθοΐαγο οἵ Δ αϊ]οῖς., ἰο νυίοῃ τ[Π86 Μ5. 
Οδπί, 15. ἴῃ βοπὶ8 ἄθρτθθ ἰανουδῦ!θ, 
Πονῖησ' ἢ χρή. ὅοΠ0]. ᾿ηΠ ἢ. Αἰσχύλος" 
σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον, νἱ2. 
δι, ὦ. ΤῊ. 269 (ΞΞΞ249.) Α {Π{{|6 θεἴοσθ 
πικρὸν δὲ βοτης Μῖ55., ἀπά 90. οὔτ᾽ 
Οτοῖ. Βταποκ, 9). ρϑυύβᾶὰρβ οἴμετιβ.᾽ἢ 
ῬΡαγϑΟΉ. 

τί γὰρ πάθω: ον τυπαΐ εὐοιὰ δ6- 
ἐοπιθ ΘΓ πϊο, αἴ 1 σου ἴο ἀο οὔμουυνίβ8 ὃ 
τ“οἰαξ οἶδ6 εαῃ 1 ἀο7 866 ἢρδο. 612. 
“Ἡργχοα. ἰν. 118. τί γὰρ πάθωμεν, μὴ 
βουλομένων ὑμέων τιμωρέειν ; ϑ0ρῇ- 
Ἴτδοῆ, 974. τί πάθω ; τί δὲ μήσομαι; 
οἴμοι. Ατ᾽δίορ, ΡΊ]αΐ. 608. τί πάθω 
τλήμων ; ΖΕ 5.0. 5. ο. ΤΙ. 1060. τί 

ἐπίσγες αὐτοῦ, πρέσβυ. 

7 74 3 

φι Φευγείς ῥ ; 
3 Ὁ, 

Τει. μὴ ᾿πιλωμβά- 
910 

Τει. ἡ τύχη σ᾽, ἀλλ᾽ 

74 Ψ», Ν 7] 7 

φρῶσον πολίιτῶις καὶ πόλει σωτηρίων. 
Ὑ δὰ 7 3 Ν 7 ΤΆ 

βούλει συ μέντοι, Κουγ βουλήσει τῶγα. 
Ν οω »“ὧ΄ ἴω 7 

καὶ πῶς πατρῴαν γοαῖων οὐ σώσω! θέλω ; 
7 ῳ -“-ΤΤἪΝ 7 

θέλεις ἀκοῦσαι δῆτα, καὶ σπουδὴν ὅχεις : 

εἰς γὼρ τί μᾶλλον δεῖ προθυμίαν ξ ἐγ ειν; 

κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν θεσπισυνώτων. 

015 

πάθω; τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι; 
ΤΏΘΟΟΥ, 11]. 24, ὥ μοι ἐγὼ, τί πάθω : 
10 δαρρὶ. 774. τῃ6. ἔαΐ, 15 υϑεᾶ, τ 
πεισόμεσθα ; ποῖ φύγωμεν :᾽ ΒἘΙουιΐ. 
ΟἸ]ο55. ἄζβοῃ. Ῥϑιβ. 909. 

910. ἐπίσχες, 50. σεαυτὸν, 
ἐβονο: οἴ, 462, Ηθο. 906. 

911. “μ᾽ 15 αἀάρά ἰπ ἐπ6 βοοοηὰ 
1, γάρ, Κ. Μ. Ἐ. ογϑβοῆ. 

9018. ““ Εοτηυΐα Ὦφο ἀϊσοηάιϊι βοί- 

λεσθαι καὶ οὐ βούλεσθαι, αὖ 411 ε1- 
τΉ1165, ἀκοῦσαι καὶ οὐκ ἀκοῦσαι, ἀαὃι- 
ἰατοΠ1 πῃ ἀϊοαπᾶ τε ̓ μΠβουνιυπί, [ςἋΔ6τ|8 
μέντοι δα υἰταπια 8 τα θιη ὈγΥηὶ ρθε πεῖ, 
οὖ 58η5.}8 Θϑῦ : ἐαπῖθη, φμοά ππηὸ εἷς, 
γος ποίο5. ἙἩἨδιτηᾶπη οπ ΊΡΘΙ Ὁ. 
614. 

914. καὶ πῶς--- ; ὁπ {{|π6 Ἰῃηΐοττοσα- 
να ἴοτοθ οὗ καὶ, 566 Ῥουβοῃ᾿ 5 ποΐίβ οἱ 
ν. 1818. Τῇ οὐ 15 ἀδρὰ ἴῃ 1 αἰ η : 
Ὑιγρ. Εο]. 1. 27. Εἰ ααῷ ἰᾶπῖα {πὶ 
Ῥλοτηδτῃ [10] οαυδἃ νἱἀθπὰ}} ὅθε οο- 
θϑν. ρ. 84. 6οἀ. Κοδρου. 

«ς θέλων Βτύηοῖ ἤτοτα ἔπ6 πιοῦν... 
ἃηα τυ ΝΜ. ἢ. Ὠογϑβοη. 

916. “τί μ᾽ ἄλλο ΑἸά. ἃπαὰ 8οῃι8 
Νῖ85., Ὀαΐϊ τροτο τί μᾶλλον. Οτοίιαβ τέ 
μ᾽ ἄλλοι.᾽᾽ !ογϑξοη. 

δέορ 
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πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν, 
οω ἣν ρ;᾿ 

ποῦ στὶν Μενοικεὺς, ὃς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν : 

Κρ. 

᾿ ᾽ὔ 

δὸ οὐ μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δὲ σου. 920 
9 “ά 2 9 ων ε 7 

ἀπελθέτω νυν θεσφάτων ερυῶν εκάς. 
Ν: Ν εὦυ ᾿ ρω 

ἐμὸς πεφυκὼς παῖς, ἃ δεῖ, σιγήσεται. 

βούλει παρόντος, δῆτά σοι τούτου φράσω; 

κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 

ἄκουε δή γυν θεσφάτων : ἐμῶν ὁδὸν, Ὁ) 

ἃ δρῶ ρώντες ἂν σώσαιτε Καῤμείων πόλιν. 

τὰ Μενοικέω τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας 
σὸν παϊὸ : ἐπειδὴ σὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 

τί φής; : φίν εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ ὦ γέρον ; 
990 ἜΣ ει. 

Κρ. 

ἼΠε;. 

Κρ. 

ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνἄγκη Ὧ: δρᾷν. 

ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραγεῖ Χρόνῳ κακά. 

σοί γ᾽ ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήριοι. 

οὐκ ξἐπλῦον, οὐκ ἤκουσα" χαιρέτω πόλις. 

ει, ἀνῆρ δὸ οὐκέθ᾽ ἀὐτός" ἐκνεύει πάλιν. 

Θ21. “ἐ δὴ ἴον νῦν ΜΙ, Τη 928. τοῦτο 
ΑἸά. Οατοί, ἀπ ἃ ρουτίοη οὗ {ῃμ9 ΝΜ85., 
Βαΐ ἃ σοηδίἀογα 16 παιηθθχ σὶρ ΠΥ τού- 
του.᾽ ογϑοΉ. 

927. Μενοικέα: {πε νο ᾿αϑὲ 5018 0]65 
Ὦθτθ οοᾶίθβοθ, 85 ἴῃ 1181. δρῶ] δὲ 
Τυϊδέα καὶ] παρασπιστὰς πυκνούς. ΕΓ. 
ΑἸςο. 2ὅ, ἱερέα! θανόντων, ὅς νιν εἰς 
Αἵδου δόμους. Τη6 ἢπδ] α ἴ5. ἸποῖΘ 
ΘΟ ΘΠΕΪΥ Ιοηρ, ἃ5 ἴῃ 1267. ἜτεοΊ- 
κλέα] δ᾽ αὖ, νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς: 
Ῥαΐξ οσσαβίομΆ}} Υ 5ῃογί, ἃ5 η Ηθο. 870. 
ξὺν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα τι μωρή- 
σόμαι, νν 66 566 Ῥουβοῃ᾿β ποίθ. (οη- 

50} 4180 ΜΙοΠΚ οἡ ΠΙΡρ. 1148. ΑΙο. 
ὅ. ἴη ] αἴϊη {ΠπῸ Ηπαὶ ἃ οἵ [Π6 δοςυβ. 
15 5ποτί, Ηου. Οα. 1.12. Τῦπά6 νοορδίθιῃ 
ἔθιηοσθ Ἰηβθοῦίε Οτρῃοᾷ 5ϑυ]νθ. 

929. ““ τί φης ; ἐμὸν παῖδ᾽ ἕνεκα γῆς 
σφάξαι θέλεις ; ἃ νδτίοιβ γθαάϊηρ ἴῃ [Π 6 
50Π0].᾽ [Ρογβοη. 

τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, 6111 ρΌ1ς 81} ν ἴον 
τίς ἐστὶν ὅδε μῦθος ὃν εἶπας, ἃ5 ἴῃ Ηρθο. 

721. τίν ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ σκηναῖς ὁρῶ 
Θανόντα Τρώων ; 

9380. πέφυκε ἴον ἐστί; δ΄ α]ςΚ. σοη- 
Ἰθοίυγοϑ πέπηγε, Βοἰβῖα πέφαγκα ἵτοτῃ 
φαίνω, οὐ πέφηκα ἴτοτη φημί. 

933. οὐκ ἔκλ. οὐκ ἤκ., ἔογ [6 ΡΥ65.: 
566 Μά, 274. 70ὅ. 787. 980. χαιρέτω 
πόλις, αγειυεὶὶ, μιῳ ὁοιη 7},, ἃὰ ου- 
ῬΠΘΠΏΜΙΒΙΏ. ΤῸΣ ἐῤῥέτω : εἴ. Μϑεά. 1040. 
πόλις 15 ΠΘΓΘ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟΙΒ ν᾿ πατρὶς 
ἰπ {Π6 Ῥτθοραϊῃρ 11π6 : 5ε6 Ηδς. 28]. 

984. “ὁ οὐκ ἔτ᾽ αὐτὸς ΑἸά. ἃπᾶ Νῖ8:. 
ΑΙ ΚΘ ΠΔΘΥ τϑοοτηηθη θα {Π6 τίς ]6 
ἴο θ6 δά 6ά.᾽᾽ ογβϑοῆ. Ὃ αὐτὸς, ἐδε 
διη16, 5ποι ἃ ἰοτπὶ Ὀγ οΥδβὶβ αὑτόξ: 
ἘΠΠ.5]. (Εά. Τ. 577. καὶ νῦν ἔθ᾽ αὗτός 
εἶμι τῷ βουλεύματι. ὅο 4180 ἁλήθεια 
ἴογ ἡ ἀλ. 930. 

ἐκνεύει ὅς Πο]. ἐκκλίνει τοῦ σκοποῦ 
αὐτοῦ, μετατρέπεται, ἐκφέρεται τῆς 
πρόσθε γνώμης. ὑποστρέφει εἰς τοὐ- 
πίσω, ἀναχωρεῖ, ἔξαρνος γίνεται : οἵ. 
1288. 
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3, ρῳ ἊΝ 3 

ἀδικεῖν κελεύεις μ᾿ ; 

ψ 7 Φ ἣΝ ὯΝ - χαίρων [θ᾽" οὐ γὰρ σῶν με δεῖ μαντευμάτων. 93 
9 7 ε 9 ΄,  Ὦ ν Χ ω 

ἀπόλωλεν ἀλήθει , ἔπεὶ σὺ δυστυχεῖς ; 

Ἢ πρὸς σὲ γονάτων καὶ γερωσμυίου τριχός. 

τί προσπιτνεῖς (τε: δυσφύλακτ᾽ αἰτεῖ κακά. 

σίγα" πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξης λόγους. 

7 ““ 7 ωΦΝ 3 "ω 

τί δή με δράσεις ; παϊδᾶά μου κατοκτενεῖς ; 
7] ο 

ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽ ᾿" 
9 ο 5. 19 δ ΚΝ 55. Ν 7] Υ 7ὔ 

ἐκ τοῦ ὃ ἐμοὶ σὐὸδ ἦλθε καὶ τέκνῳ κακόν: 

ὀρθῶς μ᾿ ἐρωτᾷς, κεἰς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων. 

δεῖ σόνὸδε θωλάμαις, οὗ δράκων ὁ ὁ γηγενὴς 

9 7] "7 

ου στωπησαιμνεν ἂν. 940 

2 Ν ᾽ 4“. 0 

ἐὐνοι ὃ εἰρήσεται. 

648 

ἐγένετο Δίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, 

σφαγέντα, φόνιον αὐἷρνο γῆ δοῦναι χοὰς, 

Κάδμῳ παλαιῶν ἴΑρεος ἐκ μυηνιμνάτων, 

θ98ὅ, ““ΑἸἀὰ. ἃπά 5οπι8 δῖβ5. θεσπισ- 
μάτων ἴτοιη 917." ογϑβοῆ. 

986. ““ἡ ἀλήθει ΑἸά, ἢ ᾿λήθεῤ 
οἴπθυβ. Αραὶῃ τριχὸς γερασμίου θτυποκ 
ἔνοτῃ πὸ ΕἸοΥ. Μ|5.᾽᾿ οΥϑ0Ή. 

9857. ὦ [λίσσομαι] σὲ πρὸς γον. Οἡ 
{Π15. 6]Π10515, 5886 Μβα. 825. ϑίδίϊι8 
ὙΠ6ὺ. ΣΧ. 619. Ναηο δια π}1}15 ρα πα 
ΔΙΩΡΙ Θοίθηβ, παπο οἵὰ οδηθης5. Νε- 
αυ!οααδτῃ γθίϊοθτ τορδΐ, 

998. ““ αἰτῇ εαἃ, πα αἰπιοβί 81] δῖ 55, 
Ῥσαποκ Β85 βἀϊοα ἐστὶν ἴον αἰτῇ) ἴτοτα 
ἩθδίΠἾ 5 σοη]θοίατθ : γὙῇ 1. Κ. δυσ- 
μάλακτ᾽ ΜάαβρΥ. ἴον δυσφύλακτ᾽. ἘῸΤ 
αἰτῇ Οδηΐ. αἰτεῖς. ϑΌρΡΡοββ γγα τϑδά 
ἀρκεῖς, ἴῃ {Π|Δ ΘΔ ΠῚΘ 56η56 ἃ8Β 7068, Τ76- 
εἰ 5, ἴθ Τιαῖϊπ 1 ΕἸθοίτ. 1309. οὐκ 
ἠρκέσατον κῆρας μελάθροις; Α Εταρ- 
᾿ῃθηΐ οὗ ἃ Τ͵ΑρΡΊΟ νειοῦ τη ΥΥ οἰβίθιη 8 
Ῥτο]. Ν. Τ'ὶ 1ἴ. ρ.6. σφαγὰς οἰκτρὰς 
ἀρκέσαι." ογβϑοη. ““ ΘΙ ΠΙ νϑῖῸ αἰτεῖ 
νδίεγα ροΐϊθβύῦ ἀδργθοανῖδ ὁ αἰτεῖ φυλάσ- 
σεσθαι κακὰ δυσφύλακτα." δϑομο]οΐ, 
ΤῊΙΒ. 566 18 (6 ΟΠΠΥ͂ 56η86 ἰμαΐ [Π6 
τοῖν ϑα γϑδαϊπρ' νν}}} δάτηϊῦ, ΔΙ Πουρ ἢ 
Δί δ]οΚ. ἀθηῖθ5 τπαΐ αἰτεῖ σᾶ Ὀ6 50 σε ῃ- 
ἄοσθα. 

939. ““ πολίταις ΑἸά. πόλει δὲ Νῖ55. 
͵80 λέξεις ΒΙΌΠΟΚ ἔγοτῃ ἃ ἔδυ. ου- 

ΒΟΉ. 
940. ““σιωπήσαιμ᾽ ἂν ΑἸά. σιωπή- 

σαιμεν ἂν ατοῖ. ἀηα τηοϑὲ Νῖ55. ; 5Ο0ΠῚ6 
ΘΙΓΟΠΘΟυΒΙΥ σιωπήσωμεν ἄν.᾽᾿ Ῥογβοη. 

944, εἰς ἀγ. ἔρχ. Χ. ΤῈΘ βᾶπ16 νγοσ 5 
σον πὶ ἰπΠνότης θεν (ΟἿ: ΝΙΠΘΩΙ 
ὅ46. ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λό- 
γων. 

945. ““ θαλάμοις ΑἸά. θαλάμαις τοί. 
ΕἸοτ. [,ο144. (. 1. Κ, Τι. αυαίυοΣ ΒΟΑΙ. 
Μοχ 947. φοίνιον ταῦ 1 Δῖ55.᾽ Ρον- 
ΒΟΉ. 

948. ““ Κάδμῳ ἴοτ Κάδμου 15 Ν᾽ ἀ]οκΚ.᾽8 
σοπ]θοΐαγ 8, νν 0 οἰτ6 5 Βορῃ. Ἴτδοῃ. 068. 
οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων. 
Επτ. Τρῃ. Τ' 888. τὰ Ταντάλου θεοῖσιν 
ἑστιάματα. 1 ᾿ᾶνε οἰΐεα Οα, ΔΛ. 558. 
ἀθονο 1 πε ποίΐθ οπ 381].᾽᾽ Οογϑοη. 
5886. [Π6 881η6 οὔτι οὐ Οταβῖ. 6683. 
“«Ἐ}6 ἀαΐ. οὔξοθῃ δοσοπηρδηῖθ5 Βα ϑίδη- 
{ἶν65, νυ ΒΙΟἢ τ ἀθσῖνϑα ἔοτη οὐ 116 ἃ 
ίο σϑῦῦβ ρονοθυπὶπρ {π6 ἠἤδί. Ηδβίοα. 
ΤῊ. 98. τοίη τοι Μουσέων ἱερὴ δόσις 
ἀνθρώποισιν. Ἡ τοῦ, νἱῖ. 169. ὦ νήπιοι, 
ἐπιμέμφεσθε ὅσα ὑμῖν ἐκ τῶν Μενελέῳ 
τιμωρημάτων Μίνως ἔπεμψε μηνίων δα- 
κρύματα, οἡ αὐσοομηέ ὁ {6 αϑ8ϑἰδέαποο 
ιὐπῖοῖ, ψοὰ αὐονγάθα ἐο Ποποίαιις, Ὀ6- 
σᾶσβ86 {Π6Ὺ βαϊὰ τιμωρεῖν τινί: [οἵ 
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ὃς γηγενει δράκοντι τιμωρεῖ Φόνον. 
καὶ ταῦτα δρῶντες ξύμμαχον πτήσεσθ᾽᾽ ̓ Αρην. 950 
χθὼν δ᾽ ἀντὶ κωρποῦ καρπόν, ἀντί θ᾽ αἵματος 
αἷμ᾽ ἦν λάβη βρότειον, ἐξες εὐμενῆ 
ΝΠ, ἥ ποθ᾿ ὑμῖν χρυσοπήληκα στἄγυν 
Σπαρτῶν ἀνῆκεν ἐκ γένους δὲ δεῖ θανεῖν 

πες κι ,Ζ 7ὔ 9 7ὔ ἣΨ 

τουὸ, ος δράκοντος ἢ): ἐκ πές ε 2: μ 

νάδ᾽ : σὺ δ᾽ ε 

Ω Ν “" “.Ἂ7 9 7 7] 

ουτος δὲ πῶώλος, τῇδ ὥνείμνενος πόλει, 

9058 

ἡμῖν λοιπὸς εἰ “παρτῶν γένους, 

ἀκέραιος, ἐκ τε μιητρὸς, ἀρσένων τ' ἄπο, 

οἱ σοί τε παῖδες" Αἴμονος μὲν οὖν γάμοι 

σφαγὰς ἀπείργουσ᾽, οὐ γάρ ἐστιν ἤθεος" 
κεὶ μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔγει λέγος. 060 

967. ἀρσένων τ᾽ ἄπο, ϑοδοϊ, ἀντὶ 949,1 ΤΊιας. 1. 73. ἢ μὲν πρέσβευσις 
ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις 
ξυμμάχοις ἐγένετο, ἴτοπη ἀντιλέγειν 
τινί.᾽᾽ Μδί. ατ. Οἐ. ἃ 3890. ““Ηγπιη. 
ἴῃ (δτ. 849, ὄφρα ἕ μήτηρ ᾿Οφθαλμοῖ- 
σιν ἰδοῦσα χόλου καὶ μήνιος αἰνῆς ᾿Αθα- 
νάτοις παύσειεν.᾽᾽ ϑεο!ιεοῖ, 

ἐκ μην., ὁπ. αὐοομπέ οἵ, Τοτοά. 11. 
152. ἐκ τῆς ὄψιος τοῦ ὀνείρου. ΜΑΙ}. 
σύ. στ. καὶ ὅ74. 

960. ““κτήσασθ᾽ ΑἸά. κτήσεσθ᾽ τοί. 
ὙΠ ἸηΔΠΥ Ν55. Α5 υβυ8], Νῖ58. ἤπο- 
τααίθ θθίννθθῃ "Αρη ἃπὰ Ἄρην. Εὺν 
1η6 ἔαταγθ, 1 511}8}} ἰννᾶγβ δΔάΠθσβ ἴὸ 
Ἄρην, σιμουαΐ ποίϊοϊηρ ἰὸ (ὁ [68 
Το οΣ.᾽ ΒΟΥ ΒΟΉ. 

963. ““Βηγυῃοῖς μὰ5 σίνϑῃ ἡμῖν τοπὶ 
{Π8 πιθηιῦτ. δηα Απρ.᾽᾿ ΡΟΥΒΟΉ. 

95. Ηἤετθ παῖς 15 ἰγδηῃβϑίθισθα ἃ58 ἃ 
ΠΟΣΩΪη. ἴο {Π6 βϑοοῃα οἴδαβθ, συ Β1 ἢ 
ουρηῦ ἴο ΔΡΡΘδΥ ἃ5 8η δοοαβ. 1 (ΗΠ 8 
ἢτϑὲ ; δεῖ παῖδα θανεῖν ἐκ γένους τοῦδε, 
ὃς κιτι ΧΑ. πε σοηβίγ. Πᾶ5. Ὀ66 πο- 
[ἰοΘα ου Π66. 7569. πρὸς ἄνδρ᾽, ὃς ἄρχει 
τῆσδε Πολυμήστωρ χθονός ; δίαί158 
ΤΊΘΡ. χ᾿ 607. Ματγιῖα5 1 θυ ]ὰ5 εἴ βεονᾶ 
οἰἠδριίαι ἀηραΐβ βδᾶογα, οδἀαΐ σθῃθ}18 
αα]σα Πα Π6. πον] ΒβιΠη 8 δχίας ΨΊρΟΤοὶ: 
ἀαίαγ μος ἰαηίαϊη νἱοίουϊα ρᾶοῖο, 

ἑνικοῦ τὸ πληθυντικὸν εἶπε, ἀντὶ τοῦ 
ἀκέραιος καὶ ἀπὸ πατρός. 

9600. ““Α!οῖ. ᾿ΔΌΟΥ5. πιο ἢ 0 οἴου 
{Ππᾶ0 (18 σ 6188. ἃ150 15 βδρυουβ. ΗΘ 
ΟὈ]Θοίβ ἴο ἔχειν λέχος, ἐο δὲ ὑοέγνοξξεα, 
ΤΊθπ 6 σοη514615 εὐνῆς ἡψατ᾽ 88 ποῖ 
Ατιΐο, ΔΙ ΓΠΟαρῚΙ ἢ 8 ἰνδ5 δἰ παβϑ! ῖ Ὀτουρῃὶ 
ἴουννᾶγα 1πϑίδη 65 10. ἡν ἢ 10}} Ψαύειν γά- 
μων, εὐνῆς θιγεῖν οσουτ; ἴον, μ6 οἹ- 
ΒΘΙΨΘΒ, 6) [8 τι564, γάμος, εὐνὴ, 
λέχος, λέκτρον ἀο ποὶ ἀϊἴδι. Βαΐ Ἰοῖ 
15 ἃἴίθα (0 [Π15 ἡἰδϑίηρυξδθ ἃ οΥ]ς 
ἀσαϊη οἡ Πίρρ. 885. “1 νϑυβϑπι 
9δ8. ῬΒαη. ποίαϊα ΤΏ} 5815 ἀσοιιταίθ 
νἀθθδηῖα αἀϊδραίαϊα; νἱτῸ ΟἾ81:158. 
(Πϑδι}10) “ Ἰανιβϑίτηα βδηθ᾽ νἱαθηίατ : 
Β.05 Οὐΐαᾳιᾳθ. συβία5. 681. 6 ονῖ- 
ἀθην 616 ποΐ Υϑοο]]θοΐ ν. 1026. οὗ (Π6 
ΒΆΠ|6. Η]ᾶγ, ὄμνυμι τῶν σῶν μήποθ᾽ 
ἅψασθαι γάμων.᾽᾽ ῬΡοΥ 80}. 

961. πῶλος. Ηδβγοθίαβ: Πῶλος, 
ἑταίρα: πώλους γὰρ αὐτὰς ἔλεγον, οἷον 
᾿Αφροδίτης πώλους, ἢ τοὺς νέους, καὶ 
τὰς νέας καὶ παρθένους. ἘπΥ. ΠΠ688. 
888. Θεὺς, ὦ Τροία, θεὸς αὐτὸς "Αρη5, 
Ὃ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ Μούσης 
ἥκων καταπνεῖ σε: 261. ἐπὶ πῶλον---- 
ἤλυθ᾽ ἔχων στρατείαν; '. 6. ἤεἸ]6η. ΠΙΡΡ.- 
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θανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐκσώσειεν ὧν. 
πικρὸν δ᾽ ᾿Αδράστῳ γόστον ᾿Αργείοισί τε 
θζσει, μέλαιναν κῆρ ἐπ᾿ ὀμριασιν βαλὼν, 

κλεινᾶς σφε Θήβας" σοὶνὸ εἐλοῦ δυοῖν πότμοιν 965 
τὸν ἕτερον" ἢ γὰρ παῖδα σώσον, ἤ ἥ ἢ πόλιν. 

σὰ μὲν πὰρ ἧμιν παντ' ἔχεις" ἦγου, τέκνον, 
πρὸς οἶκον" ὅστις δ᾽ ἐμνπύρῳ χρῆται τέχνη, 
μάταιος" ἢν μὲν ἐχθρὰ σημήνας τύχῃ, 

πικρὸς καθεστηχ᾽, οἷς ἂν οἰωνοσποπῆ᾽ 970 

ψευδὴ δ᾽ ὑπὶ οἴκτου τοῖσι γρωμνένοις λέγων, 

ἀδικεῖ τὰ τῶν θεῶν Φοῖβον ἀνθρώποις ῥυόνον 

χρῆν θεσπιῳδεῖν, ὃς δέδοικεν οὐδένα. 
7] 7 ρω “΄ 7 ᾽7ὔ 

Κρέον, τί σιγῷς, γήρυν ἀφύογγον σχάσας : 
2 “" 7 

κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξις πάρα. 
“ ν " " Ἐν ὁ) 5.5 Ν , 

σί δ᾽ ἂν φίς εἰποί ; δῆλον οἱγ ἐμοιί λογοί.- 

978 

ΣΝ δ "ὔ 3 9 ΧΟ... “ 
ἐγώ γὰρ Οὐ ῸΤ εἰς τόδ εἰῤρνι συμφορᾶς, 
ἢ βῳ ρω 

ὥστε σφαγέντω παῖδο προσθεῖναι πόλει. 

ὅ48. τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ Πῶλον, ἄξυγα 
λέκτρων, ὅ0Π0]. παρθένον. ὅε6 Ηθο. 
141. 511 τὶν μόσχος 18 Δρρ[ϊθἀ (ο 
ῬοΙυΧθπδ, 1814, δ24, Ηοι. Οα, 11. 8, 
2). Τα 5015 πιδίγθβ ᾿πϑίαυπί μυθηοὶξ. 

967. Ῥατάρ!τ. πάνθ᾽, ὅσα παρ᾽ ἡμῶν 
ἐβούλου μαθεῖν, ἔχεις, ἀντὶ τοῦ ἀκήκοας 
καὶ κατέχεις. ὅε6. Μρα. 780. 

908. ἐμπύρῳ---τέχνῃ, [᾿π ἀτί οὗ ἀϊ- 
νΙΠΔΠρ Ὁ. ΟὈΒΘΙΔΙ10Π8 Οἢ ἴΠ6 ἤδπηθ οὗ 
{Π|6 58 ΓΙ ἤο6 ; ΠΘΥΘ πὰρ] υἱπρ' αἰ νη δίϊοη 
ΒΘΠΘΙΆΠ]Υ, 85 {Π6 νοτὰ οἰωνοσκοπῇ ἴπ 
970. 5]1ονγβ : οἷ. 88. ὅ66 ΒΟθΙ 80 Β 
Ἄπτ0: οἵ ἄτϑϑοβ Ρ. 259. 

“ χρᾶται ΑΙὰ. χρεῖται (᾿απί, χρῆ “4. 
Βεά χρῆται ϑὅοΠο!. Βοα]εϊδηΐ οἴηη68, 
ἴαϑίθ. Βυτίοπο, Ο. Ὠ. Κ. 1,. Μ. Ἐ. 
ἄπο 16Ιάθηβθβ, Εαϑί. 1]. Α. Ρ. 48, 42 
--Ξϑ6, 46. [άδϑτὰ ἴάπηθη δχ Οτγϑβίθ 696. 
οἷϊᾶῖ χρᾶσθαι αα Οα. Α. ρ. 1396, 42 
Ξεξεῶῇ, 806. Ρυγϑοη. Τῆυ5 ΤΙΓΕ5185 
σοι ρ[αἴη5. ἴῃ ὅῸΡΒ. (Εά. Τ, 824, φεῦ, 

φεῦ, φρονεῖν ὡς δεινὸν, ἔνθα μὴ τέλη 
ΔΛύει φρονοῦντι. 

969. ““ἣν μὲν γὰρ ΑἸά. θαϊ τπιᾶπν 
Νῖ55. οτηϊί γάρ. ῬοΥ0Ή. 

970. ““ ἐχθρὸς βϑοιη!6 Νῖ55., ψῇθησε 
ψία!οκ. σου! ργεΐθ ἃ ἰγαπβροβιίοη, 
πικρὰ---ἐχθρὸς κ- Αραΐπ ἔγοτπι [Π6 ΕἸοΓ. 
Μ8. Π8 ἄρρτονεβ οῦ οἰωνοσκοποῖ.᾽" Ῥοτ- 
ΒΟΉ. 

9715. “μὲν ρῬτο γὰρ ὅοΠ0]. 1,614, 
ΡΓ. μὲν γὰρ (ὐαηΐ.᾽᾿ Ῥογβοη. γὰρ Τοΐοετ5 
ἴο ΒοΙηθίμιηρ ΒΌΡΡΙΘΒΒΘα : “ ψεξ υἷ 
δἰομία 1 αϑἰς ἐιὶδ ὅ ἴοΥ 1 α15ὺ ἂπὶ ποῖ 
1658 βίτι οΚ νι ΠοΙτοΥ.ἢ 

976. Μγλαΐ 8]ιοιιίὰ οὁη6 8α3 γιῳ 
απ ϑισ67' ἐ8 ρίαϊπ : οἷν ἴΠ6 σοπϑίτ. οὗ 16 
8.4]. ἴῃ 1Π8 παϑαϊου βίηρ,. ἃ8 ἃ ργθαϊςαῖβ, 
1η6 βαδ]θού Ὀθίηρ ἴπ {Π6 πιᾶ86. Ὁ]. 
8566 Μεά. 1091. 

978. ““ τόνδε ἴὉΥ παῖδα .1. ἀπά ἴῃ6 
Ῥδιᾶργ. πο 84] γ.᾽ ογϑβοῆ. 
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ρῳ Ν 9 ’ὔ ἿΑ 7 

πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεκνος βίος, 
2 Ἂ 

ου 
ἋἋ Χ ς Ὁ ωΝ 7 ), - 
ἂν τὸν αὑτοῦ παϊδᾶ τις δοίη Ὑπὸ." 

μή Ὥ εὐλογείτω τὰμά τοῦ 

980 

κτείνων τέκνο. 

αὐτὸς δ᾽ ̓  ἐν ὡρουίῳ γὰρ ἰσταίμαι βίῳ, 

θνήσπειν ἕ ἐτοιμυος, πατρίδος ἐπλυτήριον. 

ἀλλ᾽ εἰ, τόνον, πρὶν μαθεῖν τῶσον πόλιν, 

ἀκόλωστ᾽ ἐάσας μάντεων θεσπίσματα, οὁδῦ 
οο "»““λ0ῃ 9 Ἧ 

φεῦγ᾽ ὡς τώχιστω τῆσδ ἀπωλλαγχθεὶς γθονὸς. 

λέξει γὰρ ἀργοῖς καὶ στραωτηλάταις τάδε, 
᾽ ͵, ἜΤ Ν, 

πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λογωγετος ῥολῶν. 
᾿ ἢ Ἶ 

κἂν μὲν φθάσωμεν, ἔστι σοι σωτηρίου 
4 ΠἸ ς 2 3 ’ »" 

7)» ὃ ὑστερησῆς, οἰχόμνεσθωο, κατθανεῖ. 

981. Ῥάταρἢσ. μὴ ἐπαινείτω μέ τις, 
λόγους εὐλόγους λέγων, τἀμὰ τέκνα 
συμβουλεύων με κτείνειν. ὙΠ ρδ1- 
{101ρ186 ΡΥ68. ταῦθ] Πα5. {π6 ἴογοθ 
οὗ ἂπ αἰΐοηιρί οὐ ἀεβὶν8 ἴο οἰϊοοῦ ἃν 
τῆϊηρ: 566 Νίε64,11. 

988. ““ εἶμι 15. Δα ἀφ Ὀγ Αἰάα8, θυΐ 
1585. ἀο ποῖ δοϊμπιον!θαρα 1. ΤΠ6 
Ατῦοϑβ πα θϑα οἴΐθηῃ οταἱ 1{, γϑῖ Βοπιθ- 

π|65 δ6α ἴἴ, ἃβΒ δῦονε 494. Ἦθο, 
806." Ρογϑβϑοη. Οἵ, Μεά. 612. Ηρτδοὶ. 
δ08. ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν κελευσθῆναι, 
γέρον, Θνήσκειν ἑτοίμη, καὶ παρίστα- 
σθαι σφαγῇ. 

οΟΒ8ὅ. ““Μοβϑὶ ΝΜί85. μάντεως, δαΐ 
ΑἸάσβ ἔτοθ. ἃ θδίίθσ. οὔθ μάντεων, 
γῆ) δα Κ. Βαρροτῖβ ποτ δίδιία8β 
ΤΉΘ0. χ. 717. “Νόοὴ τ26 }}1 τῃηοπϊίι8, 
πθ6ο φαΐ ΟΧχοῖβ ἑατθηΐαμη ὅ01101- 
τληΐ, ΤΠ 6564116 τηονϑηΐ ; 5101 641Π148 
ἰϑία ΤΊτοβῖαβ παίθαυθ οαηδί. ᾿ ΙογΥ- 
80}. 

986. ““ἀπαλλαγεὶς ΑἸά. Τῇ ἱἰγαρὶο 
1ΟΥ Ἰξ6Υ 8 σοῦ ραγίϊαὶ ἰο ἐδ τοις ἦν ἀπὰ 
αποϊοηέ ον ηιδ. απὰ ἐμ θγοίοτο ρν  ογΥοα 
ἐῆ ἢιϑὲ αογὶδί5. ΤΠὰ5 Επτ]ρ᾽ ἀθ8 Πὰ5 
ἐθρέφθην Η:6ος. 855. ; θρεφθῆναι ἴτοτῃ 
1ῃ:8 βᾶπι|6 ρίαν 600. ἃπὰ κρυφθεὶς ἵγοπὰ 
Οταβί. 42. τὸ οἰΐβα ὃν ᾿ὑαβίαί 18. οα 
1], Ε.- ρ.. 819, 41. 44--:398, 27. 29. 

990 

θαφθεῖσι, νν ϊο ἢ Π6 ποιῖςο5 ἔγοτα δτο- 
ἀοία8, γΧ71}} Ὀ6 ἐοτπιη ἴπὶ νἱὶϊ. 28. ἐθάφθη 
τηπϑί 6 τϑϑίοτθα ο Θιτηοη 68, ἱπδύθδα 
οἵ ἐκάμφθη, ἱἰπ Αἰπ6η. {1. Ρ. 125, Ὁ. 
Ϊὴ {Π6 μᾶββθᾶρ8 φυοϊβὰ ἅρονβ ἔγομ) {Π|6 
Ηδρευθᾶα, 1Π6 Μῖ58..1. ΝΟ Παν 6 τραφῆναι, 
ἀπ Β, 1ῃ [Π6 ἰθχῦ, θαὺ θρεφθῆναι ἴοτ ἃ 
νϑιουβ τοδάϊησ. Ἵτνο δῖ55, ἴῃ Ηετγοά. 
1], 81. μᾶνθ ταφῆναι ἴον θαφθῆναι. 
δ οκ, ἐπθυεΐοτε Πὰ5. τρθ]γΥ τϑβίουθα 
ἀπαλλαχθεὶς ἔϊοτῃ 56 νθῖα} Νῖ58.; δαϊ 
Ὀθοοτϊηῖπρ ταῖμου (οο ἐεοπβαθηΐ ἔτοασι 
ΒΌΟΟΘ88, ΒΘ Θδηάθᾶνουβ ἰο Θχτραΐθ (Πᾶΐ 
ἀηϊοτίαηδίθ ἃ 0Υ. ἴγοπ ἐμ γϑτηδὶηβ οὗ 
(Π8 ττὰρὶο σεῖο γ8. ΤΠ15 ἰηπἀδρα {δὸ 
τηθΐχσθ δάπηιῖβ ἴῃ θο0ῃ. Αρ. 844. δηᾷ 
ΘΟΡὮΠ, Απίρ. 428. (422.}) θαὉ νῃαῦ ψ.}}} 
86 ἀο ἴῃ “ὕβοι, Ῥτοιῃ.ς 749. ἀπηλλά- 
Ὑην ; κρεῖσσον γὰρ εἰς ἅπαξ θανεῖν ὃ 
Ηδ αἰβο ΘΥΤΟΠ ΘΟΙΒΙΥ͂ ἀϑϑοσίβ, παῖ 
ἀπαλλαγεὶς οΥ ἀπαλλαγῆναι οἄπποῖ δ 
[οὰμὰ ὄν οπο8 ἵπ ΒαΙρ., Ὑυ ΘΓ 8 
ἀπηλλάγης ἰ5 Θχίαηί ἴῃ Απάγοιῃ. 598. 
ΔΙΠουρ ὑπαὶ ἰθὺ τὴϊρῆθ. δαπΐ οἵ 
Θηιθη ἀδίϊοα ψιτηοαῦ ἀθίτίτηθηΐ ἰὼ ἐμ 6 
πηδίγο. Βαΐί ἰϊονν Βδρρθπθὰ 1, [παι ΒΘ 
ον θυ] οο θα ὑνγχοὸ ρδββᾶρθβ ἴῃ {818 ΨΕΤῪ 
Ρίαν, 601. 1424 Ὁ ογϑδοθ. δῖοπκ 
Ἧ!ρρ. 8506. 
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ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 

σοὶ δῆτα φεύγω; τίνω πόλιν, τίνω ξένων; 

ὅπου χθονὸς σῆσδ᾽ ἐκποδὼν μάλιστ᾽ ἔσει. 

οὐκοῦν σὲ φράζειν εἰκὸς, ἐκπονεῖν δ᾽ ἐμέ. 
Δελφοὺς περασοας--- Με. ποῖ με χρῆ, πάτερ, μιο- 

λεῖν ; 

Αἰτωλίδ᾽ ἐς γῆν. Με. ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ ; 098 

Θεσπρωτὸν οὖδας. Με. σεμνὰ Δωδώνης βάθρα ; 

ἔγνως. Με. τί δῆτα ῥυρμνά μοι γενήσεται; 

πόρμπεριος. ὃ δαίμων. Με. χρημάτων δὲ τίς πόρος ; 

ἐγὼ πορεύσω χρυσόν. 

χώρει, γυν, ὡς σῆν πρὸς κασιγνήτην, μολὼν, 

Με. εὖ λέγεις, πάτερ. 
1000 

ἧς πρώτα μαστὸν εἴλκυσ᾽, Ἴν ον λέγω, 

991. ““ ποῦ 1. ξένον Οαπι, Μ΄. Ἐ.᾿ 
Ῥογϑοπ. Οἵ. Ἦθο, 1062. 

908, Τη οὐκοῦν [Π6 5 ρηϊ, οὗ οὖν ῥτ6- 
ἀοιμϊηδίθϑβ ; η οὔκουν, 1605. {παΐἴ οἵ οὖ. 
598. οορϑν. Ρατί. Ὁ. 1δὅδὅ. 64. 568- 
ΟΣ. 

᾿ 994. ““Αἰοι περάσας πιοεί 88. 
νὰ ΑἸάυ5 δα φεῦγε. Οτοίίυ5, Ο, 
Κ, 1, ἃπά τ|ι6 βθοοπα 1.ϑυάθῃ οτμῖί 
πάτερ. Βαΐ (Π6 οοπ]δοΐυτα οἵ Οὐαπίογ 
ἌΡΡΘΔΙΒ. Ὀϑίζον, {πᾶ φεῦγε 5που ἃ θ8 
οἴαϊίϊθα ; ἴον τῆς Νῖβ. ἴπ (ῃ86 Ῥαθ]ῖο 
ΤΑ τατγ, Οδτλθηάρθ, δἀ5 10 οαἱν ὃν 
ΘΟΙΓΕΟΙΙΟΗ : ποῖ ἴον {Π6 ΑἸάϊπ6 γτϑδάϊηρ' 
πῇ 15 ἵπ Βθνϑυύὰὶ)ὶ δ΄ 55.᾽ Πογϑ0Ή. 

997. “τί δῆτ᾽ ἔρυμα ΑἸά. ἀπά Μ858. 
γνΒΙΟἢ, 51η686 {Π86 βϑοοπμα 830}18016 οὗ 
ἔρυμα 15 5ῃοτέ, ΔΙ αδστανθ νοι] οΠδηΡ6 
ἰπΐο τί δὴ τόδ᾽ ἔρυμα. Βαϊ {π6 τεδαϊηρ' 
ΨΒΙΟἢ 1 πᾶνε δἀορίοα τι Βταποκ 
ἔγοιη δ]. Κ.᾽5. σοπ]θοΐαϊθ 15. ἃ Π]] 6. 
οοτγθοίίοη. ἀραίῃ ΜΌΒΡΥ. βᾶνγ {παΐ 
{Π6 ψ ΠΟ]6. Βρθϑθοῖ ἔτοτῃ 999. ο 1092. 
Βῃοι ἃ 6 ἀβϑιρηθᾷ τὸ Μδεηθοθυβ. 1} 
ἐπ ΑἸαΐπα δὰ. χώρει νυν 1000. δπά 
8 σ Ποῖ οἵ 1004. 15 αἰ(τἱθυίοα (ο 
Ονβοη." ογϑοη. 

998. πόμπιμος ὁ δ. ὅ0[|0]. ὁδηγὸς ὁ 
θεὸς, Ζεὺς δηλονότι διὰ τῶν αὐτοῦ χρησ- 
μῶν. 

1001. ““ Ἰοκάστης ΑἸά. ν»]0ἢ} τσ ς 
ΡΟ ὰρ5. θ6 ἀεδίεπαβα, θαΐ ἴΠ6γ8 18 ἢῸ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ͂, 51Π086. πηοϑύ Νῖ885, ἢᾶνθ 1ῃ8 
Οἴμον τοδαϊηρ.," ῬΟΥύϑοη. Ἴοκ. λέγω, ἴ 
γηθαν «]οοαδέα ; 566 ποίθ οῃ Ηθο. 724. 
ΟΡ. Απηίρ, 198, τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον 
τοῦδε, Πολυνείκην λέγω. ““ΤΊ686 νγνοτὰ5 
566 π) ἴο 6 1η5θγθα ἴον {6 1 ΠΟΥ ίϊοπ 
οὗ {Π6} βρεοίδίουβ ἴῃ {π6 {πϑαΐτθ, ταῖῃθυ 

{Π 8 ἕο ΒΡΘΟΙῪ ἴο {πὸ ΟΠοτα5, νη ν᾽ 85 
{π6 ὑτοίμου οὐ Ἐθοοὶθϑ; Ὀθοδι886. 85 
(ΕαΙρυβ πδα ομ]ν ὕγγο 5018, [Π6 ΘΠ ΓΒ 
οουα ποί Ὀ6 ϑΒῃρροβϑα Ἱρποσδηΐ οἵ {π8 
ῬΘΙ͂Βοη ταϑδηΐ ὃν τὸν ξύναιμον.᾽ Βιᾶδδ5ε. 
““αθαι 1ης6]]Πρδηῦ, ὉὉῚ Γ65 δυδίζοτὶ 
Ῥϑα!ο σι θυὶ ροίογαί ουβουσίου, εἷς 46- 
ΒΙΏΔΓΘ 80] βηΐ ἴῃ Ῥτδρ 5: ΖΞ βοἢ. 
ΟΠο. 250. κἀμὲ, τήνδε τ᾽, Ἠλέκτραν 

λέγω. ϑὅορᾷ. Ττδοῖ. 9. Μνηστὴρ γὰρ 
ἦν μοι ποταμὸς, ᾿Αχελῴον λέγω. 
Ἐμτ. Ηδτδοὶ. 642. Ὦ μῆτερ ἐσθλοῦ 
παιδὸς, ᾿Αλκμήνην λέγω, "Ἐξελθ᾽, ἄκου- 
σον : 5ῖ0 β ρ86 βρῇ." Ψδὶοκ. 
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μητρὸς στερηθεὶς, ὀρφανός σ᾽ ἀποζυγεὶς, 

προσηγορήσων εἰ μμ:, 

ὧλλ᾽ εἶα, χώρει, μὴ τὸ 

γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς 

καὶ σώσω βίον. 
ΝΝ Ἷ 

σὸν κωλυξτω. 

ἐξεῖλον Φόβον, 1005 
κλέψας λόγοισιν, ὥσθ᾽ ἃ βούλομαι φυγ εἴν" 
ὃς Ὥ ἐκκομυίζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, 

καὶ ιν δίδωσι. καὶ ξυγγνωστὰ μὲν 
γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνωμιήν ἔχει, 

προδότην γενέσθαι πατρίδος, ἢ ́ μ“ ἐγείνατο. 1010 

ὡς οὖν ἂν εἰδητ, εἶμνι, καὶ σώσω πόλιν, 

ψυχὴν δὲ δώσω τῆσδ᾽ ὑπερθανεῖν γθονός. 

αἰσχρὸν γὰρ, οἱ μὲν θεσφάτων ἐλεύθεροι, 

κοὺκ εἰς ἀνάγκην δαιριόνων ἀφιγμένοι, 
στάντες πορ᾿ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν θανεῖν, 1015 

πύργων πάροιθε μαχόμενοι πἄτρος ὑπερ᾽ 

ἐγώ δὲ, πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς, 

πόλιν τ᾽ ἐμαυτοῦ, δειλὸς ὦ ὡς, ἔξω χθονὸς 

ἀπειρμ" 

1008. προσηγορήσων εἶμι ἴον προσ- 
ηγορήσω, 1 ιυσἱϊὶ βαν }ατοιυοἰϊ : Ηδς.577. 
οὐκ εἶ τι δώσων τῇ πέρισσ᾽ εὐκαρδίῳ ; 
ϑυρρ)!. 848. δράσων τάδ᾽ εἶμι, καὶ νε- 
κροὺς ἐκλύσομαι. 

“ἐ πόλιν σώσων ΔΙὰά. σώσων πόλιν 
Οτοῖ. ΒΟ ἢ 16 ὅ50110]. ἃ που! θάρθ8 : 
βίον αἰπιοϑβί 81] Νῖ558. θαΐ βοιηθ σώσω, 
Βοῖηβ σώσων: σώζων ταθπιῦτ. σῶσαι 
Οδηΐ. σῶσον (1. πόλιν οτὶρ᾽παίθ 5. ΤΓΟιῚ 
ν. 1011.᾿ ΡΟΥϑΟΉ. 

1004. μὴ τὸ σὸν κωλ. ὅ86}0]. ὅσον 
τὸ κατὰ σὲ, μὴ γενέσθω κώλυμα: οἵ. 
1009. Οη 1Π6 υβ86 οὗ ῥΡτοηοῦηβ ρο8- 
5Θβϑῖν8 ἴὉΥ ρευβοπᾶὶ, κε Μαεᾶ, 847. 

1005. διαί ΤΠΘΌ. χ. 715. ἔταυπάθ 
Ῥαΐτθτα ἰδοῖϊα Βα 10, ἀνθεθςαπ6. {ϊπιο- 
ΘΠ]. 

1007. ““πόλεως ΑἸ4. πόλιν τηοδί 
Νῖ45, δηὰ Οτοίϊῃ5.᾽ ΡΟΥβοΊ. 

1008. καὶ δ. δίδωσι, 50. ἑαυτὸν, βυ68 

ὅπου δ᾽ ἂν ζω, κακὺς φανήσομαι. 

σαν ἰο ἐϊηιϊαϊέψ, ἃ8 ν. 21. ὁ δ᾽ ἡδονῇ 
δούς. 

1009. οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, ἐξ 8 ὃν 
20 ἨιθαΉ8 Θασιιϑαδίθ: ϑ0Ρ}.. Ῥτδοῃ. 528. 
Βαυΐῦ {Π6 ρῆγταβε συγγνώμην ἔχειν Τῆοῖα 
ὈΒΌΔΠΥ ΒΙΡ.Π1Π 65 ἐο Θφασιδε: Ἐλιτ. ΗἸΡΡ. 
116. χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, Εἴτίς σ᾽. 
ὑφ᾽ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων, 
Μάταια βάζει. ὅ86 ΜομΚ᾿Β ποίθ. 

1012. ““ψυχήν τε βοπηε Μ388,᾽ Ρον- 
80η. Ὀπαοιβίδπμα ὥστε Ὀαΐοτθ τῃ6 ἴπ- 
ἤη. ὑπερθανεῖν. 

1018. “οἱ μὲν Α]Ἰά. ἃπά (Π6 ρτοδΐου 
Ρᾶτὶ οὗ {π6 Μί58. εἰ μὲν Οατοί.. ννῖἢ 
Οἰμεῖβ." ογϑοη. ΤΠ οἵη βϑίοη οὗ εἰ 
Ἅ 8]οῖ, αἰ θαΐοβ ἴο {Π86 σε ῃθιηθπςοθ οἵ 
1η68 βρθᾶκθι, Οὐοιηρᾶτγα {Π6 5ρεβθοῖ οἵ 
ΜΙ δοιὰ ἴῃ {π6 Ηδγδο]]άς, 501. 5646. 

1016. ““ πατρίδος ἵνοὸ Μ|85. οΥ- 
βδοη. Οἵ, Μεα. 252. 
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“ “ 

μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽, ᾿Αρὴν τε φΦοίνιον, 

δὅ 

1020 
εἴ Χ ς 7 9 ᾽7ὔ Ν 

ὃς Τους υπερτειλαντῶς εῦ γαίῶς ποτε 
δ Ε »“Ν κω ς ,ὔ 

Σπαρτοὺς ἀνοικτῶς σῇσδε γῆς ἱδρύσατο. 
2 ᾽ - ἣΝ Ἂν 2 3 7] "7 

ἀλλ᾽ εἰμι, καὶ στὰς εξ ἐπάλξεων ἄκρων 
7 ν 2 Ν ἊΝ 9 ο 

σφωξας ἐρναυτὸν σῆποὸν ες μελαμβαθῆ 

δράκοντος, ἐνθ᾽ ὁ μώντις ἐξηγήσατο, 102 
ς , »“ηΧ τὸ 7 » 

ἐλευθερώσω γαῖαν" εἰρήται λόγος. 
᾽7ὔ Ν ,ὔ ΄»- 2 3 ἊΝ ’ὔ 

στείχω δὲ, θανάτῳ δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 
ζ ’ὕ Ν ΄ὔ Δ᾽ ὡς5 “ Ἁ 

δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπωλλάξω γθόνα. 
2 δ Χ “ γ4 ’, ’ὔ 

εἰ γὰρ λαβὼν ἐκᾶστος ὁ, τι δύναιτό τις 
ων 3 Ἁ 7] 

χρηστὸν, διέλθοι τοῦτο, κεὶς κοινὸν Φέροι 

πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ 
Ἁ Χ Ν 

πειρωῤνεναι, τὸ λοιπὸν 

1020. ““ οὐ κὰ τὸν ΑἸά, ἀπ δβοτὴηβ 
Μ535. Κιῃρ ἴοι Κ. οὐ τὸν, θαί μὰ τὸν 
186 ρυδδίθυ. πυιηθθι, ἃ8 γ086}} δ8 Ρ]υΐ, 
Το ἢ. Ρ. 23. Β. Αραΐῃ ΓΑρην τε φόνιον 
ΑἸά.ἴπ ρῥατῦ σοιτθοίῦγ ̓̓  ΡΟΥβοΉ. “Μὰ 
15 ἃ ρδγο16. 86 ἴον Ἰυταῖοῦν σοπῆτ- 
τηδίϊοπ οἵ βοιπθίῃίηρ δα] : Ὀγ 1{561{ 1 
ΠΘΙΓΠΕΙ ΔΠΊΓΤΩ5 ΠΟΥ ἀ6 168. Τΐ 18 οοπΠιὶ- 
ΤΑΟΠΪΥ 864. ἴῃ πορσδίϊοη, οὐ Οἵ 50116 
Οἴμθι ποραῖινα ψοτὰ Ὀθίπο οἰζηθυ θχ- 
Ρτθαβθὰ οὐ ὑυπαοιβίοοα ὙΥ̓́μεη οὐ 18 
ποΐ δχριθββεά, ἀλλὰ δΟΙαΠΠΟΪΥ [0]- 
ἴον 8, Θχρυθββίπρ 8ἢ Ορροϑί(ιοη, νν ΠΟ ἢ 
Βθουγα {παὶ οὐ 15 Βα ρρτθδβθά. ᾿Αλλὰ 
ΞΟΙΩΘΌΩΘΒ. ἰο] ον 5. ἃ ἃ σΟμΒΙ ἀΘΥδ Ὁ ]8 
αἰβίᾶποθ : ἴμαβ ἴΏ Ευτρ. Ρἢ. μὰ 
τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽, ἃς. 15 ἴῃ ν-. 
1020. ἀηὰ ἀλλὰ ορροβαα ἰο {π6 πο- 
φαίϊοπ 15 ἴῃ ν. 1028, Τῇ6 ἢ] 0515. 18 
ΒΌΡΡΙΙΘἃ ἴθ Ατὶϑίορ!. Βδη. 1214. 
[1188. εἀ. ἘΒγ.} ψ θα ΕγρΙ 465 
μᾶνὶηρ' 5α1ἃ {Πᾶΐ (ΕἸ α]ρὰ8 ντᾶ9 ἃ ΡΡΥ 
τηδῃ, “βου ] 5 γ 0 }165, μὰ τὸν Δί᾽, οὐ 
δῆτ᾽, ἀλλὰ κακοδαίμων. 80. 4180 ἴῃ 
γεβρ. 169. ΗΗοορον. Ῥατγῖ. ρ. 10]. 
εἰ. ϑεᾶρου. Τ|6 ὅοῃ 0], ΒΌΡΡΙ168 οὐ 
ποιήσω τοῦτο. Οἵ. Μοά. 1055. 

τὸν μετ᾽ ἄ. Ζῆνα, ὅϑοδμοὶ. τὸν ἥλιόν 
φασι δεσπότην τῶν ἄστρων, τὸν ὄντα 
ἐν τοῖς ἄστροις θεόν. 

Ετ. Ῥω. 

1080 
᾿ 9 ᾽ὔ 

πόλεις ἐλασσόνων 
9 οωὭ 2 

ευτυχοιίεν ὧν. 

1028. “ἐξ ἄκρων ἐπάλξεων Βτυποκ 
ἔτοα σοπ)θοίασθ, πὰ αὔοσα 1008. 
δίδωσιν. ἢ ἔ. ὈοΙᾺ ὈΔαΙγ." Ρογϑοη. 
““Στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων σφάξας ἰδ 
ἴοῦ στὰς ἐπ᾽ ἐπάλξεων ἄκρων ἐκεῖθεν 
σφάξας--. Οἵ, 1107. ΤΠ 5ᾶτη86 δχ- 
Ῥ]απαίίομ ΔΡΡ]168 ἰο 1298, ᾿Ετεοκλέης 
δ᾽ ὑπὴῆρξ᾽ ἀπ᾽ ὀρθίου στάθεις Πύργον, 
ὙΠ ΘΤΘ ἐπ᾽, ἃ νΔΓ]ΟΙ15 γα ἴηρ', 18 το Ὁ6 
ΟὐΠΒ] ἀθγθα ἃ8 ἃ οἱ οββ.᾿᾿ ΒΟ Ποῦ, 

1024. ““ΤῊυ5 ΑἸά 8 δπὰ βοιιδ οἵ 
16 ΝΙ55. Οἰδθῖβ μελεμβαθῆ, μελαμ- 
βαφῆ, μελεμβαφῆ.᾽ ογδοη. ΖΦ 56}. 
Ῥτγοῖὴ. 227. Ταρτάρον μελαμβαθὴς 
κευθμών. 

1026. εἴρηται λόγος. Ο {1}15 ἔοτηλ- 
Ια 8886 Ηβθο, 336. 

1027. ““11|ὰ8 Κιηρ ἴτοτῃ {Π6 Βοή- 
Ἰοῖδη Μί55., ὃπά τὺ8 116 Τιϑγάβῃ, 
Ο. Ὁ. 1,. Αἰάυβ θανάτου. ΡῬΡογϑβοῃ. 
ΞΟΠ]. διὰ τοῦ ἐμοῦ θανάτου. 

1028, ““ἀπαλλάξων ϑοπ|86 89." 
Ῥονγβϑυῃ. ὅθ Ηθς. 1179. 

1029. Οἵ. ἴ 6". ΟἸγπίῃ. 11. Ρ. 88, 
καὶ παραχρῆμά γε τὴν αὐτὴν σύνταξιν 
ἁπάντων (λέγω), ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἵνα 
τῶν κοινῶν ἕκαστος τὸ μέρος λαμβάνων, 

ὅτου δέοιτο ἣ πόλις εἰς τοῦθ᾽ ἑτοίμως 
χρήσιμον ἑαυτὸν παρέχοι. 

Η 



δ0 

Χο. ἔβας, ἔβας, ὦ ἢ πτερούσσα, γᾶς λόγευμα, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

στροφή. 

γερτέρου σε χίδνας, 
Καδιυνείων ἁρπαγὰ, 

πολύφθορος, 
1036 

᾽ὔ 

σπολύστονος, 

μιξοπάρθενος, δώ ον τέρας 

φοιτάσι πτεροῖς" 

γχωλαῖσί ΄ ὠμιοσίτοις" 

Διρκωΐων ἃ ποτ ἐκ 1040 
’ὔ ᾽ὔ ᾿ 3 

φόπων νξους πεδωίρουσ 

ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν, 
ὀλομιέναν φ' ̓ Ἔρωνυν, 

ἔφερες, ἔφερες ἄχεα πατρίδι 

1088. Οη {Π| σοτηπιθποθιηθηί οὗ (Π15 
αἸιοτα8 [π6 ὅοθο], ρᾶ5565 {π6 [0] ον ἱηρ 
ΟΥΠΙΟἴϑια : πρὸς οὐδὲν ταῦτα ἔδει γὰρ 
τὸν χορὸν οἰκτίσασθαι διὰ τὸν θάνατον 
Μενοικέως, ἢ ἀποδέχεσθαι τὴν εὐψυχίαν 
τοῦ νεανίσκου. ΤἘΘ6 τὰῇα οἵ ἤοτᾶςε, Α. 
Ρ, 195. “Αοἴοτ!β ρϑιΐθ8 οοιαβ, ΟΠ οἰ- 
Ὁπι)4 06 νἱγ1]6 1) είθηααΐ : πὰ αὐἰα τη6- 
αἴο5 ἱπίοχοϊηδὶ δοία5, Θαοα ποῃ ΡΙΟρο- 
5ῖ.ο σοηάιοαΐ οἱ μωτθαῦ ἀρίθ,᾿ 15 ΠΙΟΥΘ 
ΞΟΠ Ϊ]Ο 5 ̓ν. ΟὈβοῖνθα ὈῪ ϑοριος 68 
[Ὡ8η ΕΤ]ρ1468. 

““πτεροῦσσα. Ἦοτο δηὰ 1057. πτε- 
ροῦσα Αἰὰ. ἃπὰ Μί85. πτερόεσσα 11.᾽ 
Ῥογϑοη. (οππθϑοί πτεροῦσσα ΜΙ ἄρ- 
παγά. 

1085. “Ἢ ἁρπαγᾷ ΑἸά. ἀῃὰ ΝΜί55. 1 
δᾶνθ ρῥτοίοστθα ἁρπαγὰ ν} 1 ΔΙαΒρτ.᾽ 
υγϑβοη. ἴον ἁρπάκτειρα, {116 αὐξέγαοΐ 
ἴον {πΠ6. σοημονῦϑίο, ἃ5Β πὰς. 1]. 41, τὴν 
πόλιν παίδευσιν εἶναι τῆς Ἑλλάδος, ἴοΥ 
παιδεύτριαν. ὅθ6. Μίαί(π, τ, Οἵ. ὁ 
429. 

1030. Φ““ πολύστονος, πολύφθορος 
ΑἸά. πολυφθόρος, πολύστονος ποῖ ἃ 
ἔενν σορίθβ; πολύστονος, πολύμοχθος 
Δ δ]οῖ. Πά5. Δα ρτορ αν δαϊῖθα ἔτοπὶ 
Οἴδευβ ἴῃ ἀθἤδπορ οἵ {Π6 τηθίτρ, 8η6 
ἀραΐῃ μιξοπάρθενον ἴτοτη οηε6 Μ8." 
Ῥονϑοη. ἼΠειΘ ἀοθβ ποΐ ΔΡΡΘἝΣ Δ 
ΟὈ]δοίοι ἴο πολνφθόρος “ΘΠ {118 γγοτά 

15. 1564 88 Π6Ι6 ἴῃ δὴ δοίΐνβ 56η88; ἴοτ 
ν 6 ἤηά [1ΐ 580η)θ 1 Π|65 οιηρὶ ογϑά ρᾶ5- 
βίνο!υ : Ζβοἢ. 5, ο. Τῇ. 920, ἐρξάτην 
πολλὰ μὲν πολίτας, Ἐένων τε πάντων 
στίχας Πολυφθόρους ἐν δαΐ. ϑορῇ. 
Τταδοῖὶν. 477. Ἐ]Θοίν. 10. 

1038. “ φοιτᾶσι ΑἸ. ἂπά τηοβί δά άς 
Βτυποῖ φοιτάσι ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, ἃ5 ἴῃ Ὁ. 2, 
1,. φοιτῶσι Μ. δἀπὰ ἀ ντἱἰϊίθῃ ἄρον ἃ8 
ἃ αἰ Π γος γοδαϊηρ. ὅθε Οτοβί. 2964, 
(μανιάσιν λυσσήμασιρ : δη4 δια στο, 
Ἐς 177. γίγασι πτεροῖς.᾽᾽ Ῥογβοη. ΑΠ]. 
οὗ 1Πη6 ἴδηι. ἔοστι δα τηϊτ 8180 οὗ ἃ πθαΐου 
ἴῃ 1 ατη : Ὑῖτγρ. θη. 11]. ὅ4. Ἀ65 Αρὰ- 
ΤΩ ΘΙ ΠΟΙΠ185 υἱοίγοα 6 αὐ πα βθοαῖι8, 

1041. πεδαίρμουσα, “Ἰ:οἱῖο ἴοτ μεταί- 
ρουσα. ΖΞ ΒΟΆΎ]υΒ, ἡν]}1Ὸ ἔσγότη Ὦ15 το ϑὶ- 
ἄθηοθ 'ἴπ ΚΙΟΙΙΥ νυν ᾶ5 ΤΠ ἴο δἀορὶ 
Τ)οτῖο ἴοτπηβ, μἃ59 ἰπἰσοάπσοα πεδάρσιος 
ἴογ μετάρσιος ΘνΕΠ ἴῃ {Ππ τϑραϊατ 56 ηᾶ- 
ΤΊ, Ῥτοιη. Ὗ'. 277. ψοτθ 866 Β]οπι- 
ἢ6]4᾽ 5 (]οβ8.: αἶδὸο οὴ (ὑποξρ!. ὅ81]. 
γγΠΘΥΘ 1Π6 ΤΌΤΤΏῚ 5 πεδαίχμιοι ἃπηα πεδάο- 
ροι ἴον μεταίχμιοι ἀπ! μετέωροι ΟσΟατΓ. 

1042. ἄλ. ἀμφὶ μ., «ιινῖηρ', ἀςοοηι- 
Ῥαηίθα ὃψ, ἰο ἐϊΐι6 8υτπα οὗ, ΟΥ 5Β᾽ΤΩΡΙΥ 
τοι ἢ,, α αϊδοολαπέ ποίο: ἘπτΥ. ΑἸς, 599. 
χόρευσε δ᾽ ἀμφὶ σὰν κιθάραν, Φοῖβε, ποι- 
κιλόθριξ Νεβρὸς, 1. 6. 0 ψοι7" ἴ{76, 
τοι δὲ ΨΟΝΤ ἰψγΥ6 τῦα8 γίαψίηρ. ΤῊΘ 
ΒΆΙΠΘ 5686 566η18 ἰὼ ὑ6 Θοχρτγοβεθὰ 
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εὖ φόνιος ἐκ θεῶν, 1046 

ς τάδ᾽ ἦν ὁ πρᾶξας. 
99 Ν 7 

Ἀλλ τΩΝ δὲ μᾶτερων, 
ΝΣ Ν 7] 

ἰώλεμνοι δὲ σοίρθενων 
7 2 

ἐστέναζον οἰ κοις" 

ἰήϊον βοὰν, βοὰν, 
3),,,.59 7 7 

ἐηιον μνέλος, μέλος, 
"“ἶἷἤ 3) 3. 4.2 72 

ἄλλος ἀλλ᾽ ἐπωτότυζε 
ροῳ 7ὔ 

διωδοχαῖς ἀνὰ στόλιν. 
»᾿ Ν Ν 

βροντᾷ δὲ στενῶγμος, 

ἰωχά τ᾽ ἦν ὅμοιος, 
Ἔ , Ἄ ζ) ᾿ .] 

ὅποτε πόλεος ἀφανίσει 

1050 

10δὃ 

ὦ πτεροῦσσω παρθένος σιν ἀνδρῶν. 

εβα Πυόίαις ἀἁποστολαῖσιν τι δ} ἢ 9 

Οὐ ΤΙσΤΡ. 

Οἰδίπους ὃ τλάμων 

Θηβαίαν τάνδε γᾶν, 1060 
ΚΟ 9 7 7 3 ᾽ 

τοῦ ἀσμένοις, παλιν ὃ αὐ γῆ. 

αῦονο, Υ. 820. Ὁ. ἀμουσοτάτοισι σὺν 
δαῖς. 

1045. ὅ.Πο]. ὁ ἐκ θεῶν ταῦτα πρά- 
ξας, αὐτὸς φόνιος ἦν. Οἰμοτν 58 ὃς 15 
ἴον ὅστις : (αὐτὸς) ἐκ θεῶν (ἣν) φόνιος, 
ὅστις ἦν ὁ τάδε πράξας. 

1050, 1. “ἤϊον βοὰν, ἤϊον μέλος, ἀπ 
που πρὶ τοῖο, ΑΙάὰ8. Οὐ 15 μὰ 5 το - 
Βίουϑα 1η86 ἔτυ8 τϑδάϊηρ Μοβί δῖ55. 
(πα ρΡεσθᾶρβ5. Εἰ αιβίδι τπβ οα 1]. Δ, ᾿. 
800, 43-: 382, 14. γγῇθγε βέλος 15 ἴπ- 

ΦΟΥΤΘΟΙ]Υ οαϊίο,} Πᾶνα βοὰν Δηα μέλος 
ΟἾΟΘ ΟὨΪΥ,. ΜΟΥΘΟΥΘΥ {8656 [1Π65 ΔΓΘ 
{ὐδηβροβθαὰ ὃν Ευδῦδίμϊα5. δηἀ (ὐδηί.᾽᾽ 
ΟΥ̓ ΒΟΉ. 

1052, ““ ἄλλ᾽ 15 ἃ σοπ]ϑοῖατο οὗ 
ΔΙοΚοπδοιβ ἴογ ἄλλου. Α8 ἰπθ 
φῃοηιῦν. Οἱ οἴμοῖβ. μάνα ἐπετότυζε, 
Ῥτάποκ μὰ8 βἀϊίθα ἄλλον ἐποτότυζε. 
ϑόηιθ δῖ85, δῃα βοῖὴβ δα 4. ἱποουύθοῖ!Υ 
ἀουὉ]6 τῃ6 τ : θαϊ ὀτοτοὶ ἃπ4 ὀτοτύζω 
ΘΈρΡΠῦ ΔΙΆ 5 ἴο Ὀ6 νι! ς(6ῃ.᾿ ΟΥΒΟΉ. 
ΑΘ. ὀτοτύξω ἴτο πῃ ὀτοτοὶ, 50 αἰάζω ἴτοπι 
αἱ, αἱ, ἰύξω ἴνοτα ἰοῦ, ὧς, 5ε6. Μ6α., 

«-." 

1344. 8.0 Ῥρυόθδθ]γ {6 46]. ἰήϊος ἴτοῦι 
τ86. Θχοϊατηδίίοη ἰὴ, [ή : ἃ8 ϑυρρεδιθ 
ὈὉγ ΒΙοπιί. (ἰοβ5. “Ζ)βοῖ. Αρ. 144. 

1058. ΕἸ ΒΊΟΥ (Ηδτδοὶ!. 152.) Ρτο- 
Ροβ6β ἀχὰ πὰ ἴῃ Μεη. 149. ἀχὰν, ἱπ 
ΟΤάΘΥ ἴο σοΙΘβροπα “Ῥοιίου σἱ τ} 1Π|8 
ΔῊ ΓΙΒΙΓΟΡΙΙΒ ; Οἰμ Υυυγῖίθθ ὯΔ ἃπαρθϑῦ 18 
ἐσαϊνα]θηΐ ἰο ἃ Βροπάθθ. 

1056. ““ὅτε ατοῖϊιβ πὰ Κὶπρ: ὅπότε 
ΑἸΦὰ5. ἀπὰ πιοβί Ν855. : πόλεως ἀφανί- 
σειεν ΑἸα, δῃὰ Μί858. Τ|Ὸ6 Ἰαζίθυ ΠΙΔΥ 
Ὀ6 τοίδιπθὰ ὃν τοαάϊηρ γαῖαν ἴῃ {6 
δ ἰϑίσορῃθ. Βαΐ 1 πᾶνϑ σίνοπ ψπδΐ 
ΜΜίαϑρτ. βϑασροβίοα,᾽" ογϑ0Ή. 

1061. ““ ἀσμένοις, νν 16) ΑΙάπ5 πα 
Βθσθῃ Νῖ58. αἱ ἰϑαϑί Θχ 1 1, 15 ῬΙΟΡ ΘΙ 
ἀείβπαϑα Ὀν ΜΙ αβρυ. ἵτοηι ΑἸἹβτορΠαποῦ, 
ἴῃ (πμ6 Ῥεᾶςα 581]. ἀσμένοισιν ἦλθες 
ἡμῖν, ἃπ ϑορἢ. Ττᾶςῃ. 18. ἀσμένῃ δέ 
μοι Ὁ κλεινὸς ἦλθε. “22256}}. Ῥτοτη. 28. 
ἀσμένῳ δέ σοι Ἢ ποικιλείμων νὺξ ἀπο- 
κρύψει φάος." ῬογϑοΉ. “ΝΥ Πδη 1Π6 τ6- 
ἔδγθποβ οὗ δὴ δοίζοῃ ἴο 50η)8 ὁΠη6 ψΨϑ1} 
τοβρθεῖ ἴο ἐπ 16 6]1ηρ 15 τη ρ] 164, 1Π|6 



δ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ματρὶ γὰρ γάμους δυσγάμους τάλας, 
΄ « 

κοωολλόένέκος ὡν 
3 »ϑ 7 ’ὔὕ 

οἐνιγινάτων, ξυνάπτει, 
Λ Ν Ἅ“ 

(τα νει δὲ στολιν.- 

δι᾿ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
ΝΥ 9 9 »-- 

μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα 
καταβαλὼν ἀραῖσι 

τέκεα βέλεος. ἀγάμεθ', ἀγάμεθ᾽, 

ὃς ἐπὶ θάνατον οἴχεται 1070 

γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 
Κρέοντι μὸν λιδ᾿, γόους, 
τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλεῖθρω γᾶς 

ῬΘΥΒΟῺ ἴβ Ῥαΐ, ΘΒ ῬΘΟΙΔΠ ν 1 [η6 νου Ὁ8 
ἕο σοηῖθ, ἴῃ (Π6 ἀδί., νι [ἢ 8 μᾶτερ ]6 
ΟΥ̓ δἀ)εοἴῖνθ ψ ΠΟ ἢ ΘΧΡΥΘ5588 1Π8 [86]- 
ἦπησ.“Οα, Φ. 209. . γιγνώσκω δ᾽, ὡς σφῶϊν 
ἐελδομένοισιν ἱκάνω Οἴοισι δμώων, ἐδαΐ 
ψοῖ αἰοπθ ἰοηρ οι ζον γη} αὐγῖτθαὶ. ΘΟΡΊ. 
(ΕἘα. Ο. 1δ0ὅ. ποθοῦντι προυφάνης, 
ἔΐιοιι σοηιοδέ αβ 1 μοροά. “τδςοῃ. 18 
χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μὲν, ἀσμένῃ δ᾽ ἐμοὶ, 
Ὃ κλεινὸς ἦλθε Ζηνὸς ᾿Αλκμήνης τε 
παῖς, ἢθ δσαῆιθ, 0 πηι αἀοἰϊοέ. Τπ ἃ 51- 
γΏΠ81 ΤῊΊΔΏΠΟΙ [Π6 νο Ὸ8 εἶναι ἀπα γίγ- 
νγεσθαι ἃτΘ οἴϊθῃ ἃσοοιη ρδηϊθά Ὀγ ἃ ρδΓ- 
{101Ρ16 οὗ [88 νϑιὺ ἐο τοϊβὴι, ἄζο. ἴπ 1Π68 
ἀδῖ.; ἴῃ Ψ ΠΏ] σᾶ86. (ἢ6 ρϑγιῖς!ρ}6 
ΟΠΙΥ, 85 {Π6 Ιϑδάϊηρ Ἰάθᾶ, 15 {γα τπ8]αιθα 
Ὅν [16 Πηϊΐα νϑυῦ. Οὐ, Γ'. 228. οὐκ ἂν 
ἔμοιγε Ἑλπομένῳ τὰ γένοιτο, [1 βακί ποί 
μοροα ἐμὶ5. ἩἨδετοά. ἰχ. 40. ἐπεὶ δ᾽ ὧν 
αὐτοὶ ἐμνήσθητε καὶ ἡδομένοισιν ἡμῖν οἵ 
λόγοι γεγόνασι, 8ἴπ0θ τρὸ τρὸῦὸ μίοιδοα 
τοὶϊέ δι ψοῖιν ἀϊδοοιιγδθ. Τθαο. ν]. 40. τῷ 
Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἣν τὰ περὶ τῶν 
᾿ῬἜἘγεσταίων, ΝΝιοϊα5 οαροοξίοα {ἢ 6 φυθη ἐς 
ἄπ ϑερϑοία. ὅόρῆ, (Βα, Τ᾿ 1356. θέ- 
λοντι κἀμοὶ τοῦτ᾽ ἂν ἦν. Α΄ ἱπηϊ(Δ!Π10ῃ 
οὗ {π|5 1η Τιδιῖπ οσσαγβ 54] αϑὲὴ ἶπιρ, 
100. υἱἱ τ] 5 Θχααδίαβ σΌΤΩ. ἴπι- 
Ῥδγδίογθ ἰαδ05 σοϊδηϊθυ5 εϑϑϑί. Τοῖς, 
Ἄργ, 18. αυἰθὰ8 ΘΙ]. σο]θη(ῖθι8 
ογδῖ,᾿ Μαῖ. ατ. Οτ. ἃ 391. γ1τρ, 
ϑθο. 1. 878. παπααδηι Πρ  ἀθἢ.10115 
ἱπαῦογ ΟΡίαϊϊ. ΒΙοιηῆο!α ἰπ (}088, 

Ξε. Ῥγοιῃ. 238. οὔϑβοινθβ (ἢδὲ {Πὶς 
1άϊοιη 18 οὗ ἃ πιοϑὶ ἰγθαιιθηῖ ΘΟΟυΤΓΘ ΠΟ 
ἀπ Πογοβοίαβ. 

πάλιν δ᾽ ἄχη, ῬατΆΡν. πάλιν δὲ καὶ 
ὕστερον ἄχη ὑπῆρξε διὰ τὰς γεγενημένας 
ἀπ᾽ αὐτοῦ συμφοράς. 

1062. γάμους δυσγ. ὅ.6 Βγάβ56 ὁῃ 
δορὶ. (4. Τν 1204. Δικάζξει τὸν ἄγα- 
μον γάμον πάλαι Τεκνοῦντα καὶ τεκνού- 
μενον. (ἴ. Ηθε. 9610. 

“ ὃ τάλας ΑἸά8, ΠΟΠΈΓΑΥΥ ἴο [Π6 π|6- 
{τ6 ; δηά σοτίαιη νυ βανθιὰὶ δ΄85.᾽ ὸογ- 
ΒΟΉ. 

100. “ πόλιν ΑἸάυ5 ἀπὰ Ν85. 
πτόλιν Κιηρ ἔτοτῃ Κα. Ῥογϑβοη. 

1000. ἀμείβει ὅο.ιο]. ἀμείβεσθαι ποι- 
εἴ, ἐμβαλὼν διὰ καταρῶν τοὺς παῖδας 
εἰς φιλονεικίαν. 

1070. 7ὰνϑηὰ]ὶ ϑαῖ. χὶν, 297, αἰᾶ- 
ΤῸΠῚ ἈΠΊΟΥ ἱπ (8 δβϑί, φυδπίιβ δγαΐ ρᾶ- 
τ Ἰ)εδολοταιῃ πη Ρϑοΐοσθ, ααδηϊυτα 
θηοχὶὶ ΤὨΘθα8, 51 Οὐεοῖᾶ σϑτγὰ, δ16- 
ὨΘΘΟΘΒ. 

1072. (ἢ, 1388. Ηομι. 1]. Δ. 107. 
τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

1078. ““ἑπτάπυλα ἴῃ 5οτηθ, σοηἴτανν 
ἴο 1η6 τηϑῖτθ. Π|656 ννοτὰβ ἅτ οἰΐθῃῃ 
Ἰητογοῃαηρθά, ἃ ρον 252. 760.. ΒΕ] ον 
1094.᾽᾽ Ῥονγεοη. 4 56}. 5. ς. Τιν, 970. 
“ὁ ἑπτατειχεῖς ἐξόδους αἸοΙγ ρτο ἑπτὰ 
ἐξόδους τειχέων, υἱ ἑπτάπυργα κλεῖθρα 
ΗΙῸ ἑπτὰ κλεῖθρα πύργων, Ἐπιτ. ᾿ὈἸι- 
1078." ῬῬΙοπιί, (ΟἸοΒ8. 

δεὶ 
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7 » 

παλλινικῶ θήσων. 
7ὔ Δ Ὁ 7ὔ 

γενοίυυεθ᾽ ὧδε μνατέρες, 
γενοίωυεθ᾽ εὔτεκνοι, φίλω 

) “ 

Παλλὰς, ἃ δράκοντος οὐἐ μυῶὼ 

λιθόβολον κατειργάσω, 

Καδμείαν βέριριναν 
ὁρρυήσασ᾽ ἐπ’ ἔργον, 1080 

ϑ 
θεν 6 ἐπέσυτο τάνδε ἢ γῶν 

ς “ 7] "7 

αρτανγοαισι δαιμόνων φιίς τῶ. 

2.Ν 93 ᾽7ὔ ᾿, »“ 

Αγ. ὠωῇ, τις ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ ; 
3 7, ε 3 Ὰ 3 

νοίγετ,, ἐκπορευετ ᾿Ἰοκάστην δόμων. 

ὠὴ μάλ᾽ αὖθις" διὰ μακροῦ μὲν, ἀλλ᾽ ὀίμως 108 

ἐξελθ᾽. ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινῆ δάμαρ, 
7, Σλην. () ΄-- 7ὔ 7, 

λήξασ ὀδυρμῶν πενθίγνων τὲ δακρύων. 
70. ὦ φίλτατ᾽ , ἦ που ξυμφορὰν ἢ ἥκεις φέρων, 

“Ἐτεοκλέους θανόντος, οὗ πα 
,Ξ 

βεβηκας ἀεὶ, πολεμίων εἰργων βελη. 

᾿ ἀσπίδα 

1000 
7 7ὔ Ὁ πη δΝ 9 κ- 37 

τί μοὶ ποθ ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἐπος: 
Υ “ὶ κ“. ο»σ 3 7 », 7, 

σεθνηκεν, ἢ ζῇ παῖς ἐμὸς ; σήμαινε μμοι. 

1075. “Ἅ“ γενοίμεθα δ᾽ ΑἸά. πὶ 1Π6 
5010]. Οστοῖ. ἃπὰ 55. ββῃθσα ! }ν οί 
δ᾽. ΡογεοΉ. 

1070. ““ φίλαι ΑἸά. φίλα αἰπηοϑβέ 4}} 
δΙ85Ξ. Αραΐη ἴπ ν, 1078. Δα]οΚ. μὰ8 
δαϊῖθα κατειργάσαι ἴτοτῃ Ν55. Βαΐ {116 

᾿ οἴθον τϑδαϊησ ἈΡΡΘδΓΒ ἴο πι6, ἃ8 νγ6}] ἃ 8 
ἴο ΒΥΌΠΟΚ, ΤΟΥ ΔρΡρτορτίαΐθ, ἃπὰ ἰΐ 15 
τεσορηϊδθεὶ Ὁν ΨΊ]οϊβοη 5 Ξ.Πο]. οἡ 1]. 
Γ. 864. (κατὰ ἫἩ ρωδιανὸν) τὸ (λιθόβο- 
λος) προπαροξυνόμενον. (σημαίνει) τὸν 
ὑπὸ λίθου βεβλημένον, ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ 
ἐν Φοινίσσαις" λιθόβολον αἷμα κατειρ- 

γάσω, Φοίνικι ἀπ εἷμα ἀτα εἀϊίοα.᾽ 
Ῥονξοῆ. 

1019. Καδμείαν μέριμναν, ἃ ῬοΙ]- 
ῬὮΥΔ515 ἴοτ Κάδμον : [5 Ον!α Εϑβί. 1. 
δ 7. ἤοο Ἰρίίαγν νἹ ἀϊ ταῦθα οἰα Θιιὲ- 
γἱηὶ: Δῖθι, 1, 47. 815 ὁπὰβ ἱπο  αϑΌτη 
ΠὨαΙηΘΤῸ αἰϊδίίηχι δοάθῃ μα Π)εϊ. 

ον. ὅ8.. 1. 11. 82. βοηέφηξια αἷα (ἰκἔο- 
ηπῖδ. ὅδ ἅθονυθ, 55. 

1081. ““ἐπέσυτο ἴον ἐπέσσυτο (δῃϊ.᾽ 
Ῥογδοη. Ῥδιάρἢσ, ἀφ᾽ ἧς αἰτίας, ὥρμη- 
σεν εἰς τήνδε τὴν γῆν τις δαιμόνων 
βλάβη ἐν ἁρπαγαῖς. τουτέστιν ὀργισθεὶς 
δ'Αρης ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ δράκον- 
τος, ἐπήγαγε τὴν Σφίγγα Θηβαίοις, 
ταύτην γὰρ ἄτην δαιμόνων λέγει. 

108. ὅοΠο!. βραδέως μὲν ἐξέρχῃ; 
ἀλλ᾽ ὅμως δὲ ἔξελθε. 

1091. “Ἅἧκες---«ἀγγέλλων ΑἸΙά, Βυῖ 
ἥκεις Μί55. ἴῃὰ ρυραῦ παιθοῦ : ἃ ἴεν 
ἀγγέλλων, βΒοιη6. ἀγγελῶν, ΟἰΠδθτ5 ἀγ- 
γέλων οΥἦ ἀγγελών.᾽ Ιογβϑοη. Εαΐυτα 
ῬΔΙΟΙΡΙ65. 816. φΘΏΘΓΆ ΠΥ ΒΌὈ] οἰ πο ἰὸ 
νο 5 οὗ πιοίΐοῃ : Ηθο, 216. ᾿Οδυσσεὺς 
ἔρχεται---νέον τι πρός σε σημανῶν ἔπος: 
566 ἴΠ6 ποΐθ ου ὃ 7. 



“ ἃ ’ὔ 

ὑ. Ὧη: 

ἐστᾶσ᾽ ἀθραυστοι, κοὺκ ἀνήρπασται πόλις. 
ἦλθον δὲ πρὸς κίνδυνον ᾿Αργείου δορός ; 
κρήν γ᾽ ἐπ᾿ αὐτήν" ἀλλ ὁ Καδιείων᾽ ̓ Αρης 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

μῆ τρέσης τόδ᾽, ὡς σ᾽ ̓ἀπαλλάξω φόβου. 

τί δ᾽ ; ἑστάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαί; “ 

1005 

κρείσσων κατέστη του Μυκηναίου δορός. 

ἕν εἰπὲ πρὸς θεῶν, εἰ τι [Πολυνείκους πέρι 

οἱσθ᾽, ὡς μέλον ββοι καὶ τόδ᾽, εἰ λεύσσει φάος. 1100 
ζη σΌι ξυνωρὶς εἰς σόδ᾽ ἡμέρος φέκνων. 

εὐδαιριονοίηρ' πῶς γὰρ ᾿Αργείων δόρυ 
συλῶν ἀπεστήσασθε πυργηρούμενοι : : 
λέξον, γέροντα συφλὸν ὡς κατὰ στέγας 

ἐλθοῦσα τέρψω, σῆσὸε γῆς σεσωσιμυένής. 
9 Ν ᾿ “- ἰν »- ν Ν 

ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερθανων, 

1108 

Ἄ δι αϑι ἐμ.3}. Ἁ 7, ὃ 4 4 

πύργων ἐπ ἄκρων στῶς, μελᾶνθετον ξιῷος 
-»" οὖ “ὀ -ἭὝἌ , 

λῶφνων διῆκε, τῆδε γῇ σωτήριον, 

1093. “σ᾽, νν»ϊοῖ Ῥάσπ 685 μᾶ8 δα ἀθῇ, 
15 Θχδιο ἃ Ὀγ Ὁ. 1,. ὁπ6 οὗ {Π6 ΤμοΥυ- 
θῃ Μί585. δη6 ρῬϑυῃδ08 οἴ 615: φόβον 
9). στοὰ {Π6 τόποι. Αἴ πο τὴ 6 
1 ςοῃ]εείυτθε [Πδὺ [η6 τοδαϊπρ βου! 
Β8 τοῦδ᾽, ἰο Ὀ6 τοίθισγϑα ἰο φόβου, ἀπά 
{πὲ μὴ τρέσῃς 5που]ά ὑδ ρἰκοθά δὉ- 
50 αἴθ! ν, ἃ5 15 οἶὔθῃ 1Π6 6856 1π ΕπΠρ., 
ΑἹΙ΄ο. 8ὃ8ὅ. Ἡΐτδοὶ. 65. 716. Ετάρι. 
πῃ ΡΊαῖ, 46. ϑὅὅϑια Ναπι, γ]1η4. ρΡ. 549. 
Α, Ῥαΐί Ἔνθ μὴ τρέσῃς οἴθῃῃ ρον ΘΙ 8 
8. 6858, πα 10 ΒΘΘΠ15 ΓΆΪΠΘΣ ἴοο ἴοτοθα 
ἴο ῬΡαυΐ ὡς 1π {Π18 56η56 ΔΙΓΘΥ ΔΠΟΙΠΘΓ 
ψοτά, [Βαΐ 5686 1104.] ον δνθσ, ἃΒ 
1η6 Μ85. 1. μὰ8 τοῦδ᾽, 1{ 15. ΟὈ] δε: 10 η 
σου]ὰ θ6 οὐνϊαϊοα, 1 νου ποῖ το]θοΐ 
1, ῬΓΙΠΟΙΡ ΑΙ ἴῃ σοηΒΘηΆθη68 οὗ ἃ ρᾶ8- 
8656 οὗ ϑορποοῖίθβ ἴθ ΑἰΠΘη ΘΒ 111. ᾿. 
99. Ὁ. θάρσει' μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ 
φόβου μοχλός. (Οἵ. Ηες. 803 (ΞΞΞ857).᾽ 
Ῥυνξοη. Ἦίῖρρ. 1447. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε 
τοῦδ᾽ ἐλευθερῷ φόβου, «]. φόνου, 

1097. ἀκμὴν, οηπ ἐδ νεγῃ γοϊηξ: 
Βο5 Βα 0]165 ξυροῦ ἴτοτα Ηοι". 1], Καὶ. 
118. νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ 

ἵσταται ἀκμῆς: ἀτπα ΗρτΙοά, νἱ. Τ1. 
ἐπὶ ξυροῦ γὰρ τῆς ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν 
τὰ πράγματα. Ἦτο κινδύνου ΔρΡροδΙ5 
τη Ὑ0 ΟὈ νου 5 ἔγοσα 1π6 ργθοθάϊηρ ΠἴπῸ. 

1100. ὧς μέλον μοι καὶ τόδ᾽, 8.γιδε 
Ϊ αὶ ΦοΉογηρί αδομὲ ἐξὶς αἰδο: 568 
ἢφς. 118. 

λἈεύσσει φάος, τὐπείμον 6 158. αἰϊτο: 
50 βλέπω ἴοΙ εἶρο, Ηθδο, 81}. 1]. Ε. 

119, οὐδέ με φησὶ Δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι 
λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, - 

1101. (ἴ,. ΑἸ΄ς. 9. καὶ τόνδ᾽ ἔσωζον 
οἶκον εἰς τόδ᾽ ἡμέρας. Μοα. δ5. 

1102. ““ Βτυπεῖς, ψ 0  Θοπ6 ρ]Δ051- 
Ὀ1ΠῸν, συπ]οοἴΓ65 πῶς δ᾽ ἄρ᾽ . Ῥονϑοη. 
Οὐμοσν βθ γὰρ ταδὶ 8 τ Ν 1ῃ 
Αἰ! αϑῖοπ ἴο {(Π6 δϑβογίϊομ οὗ ἰὴ Νῖ69- 
ΒΘΠΡΌΓ, {π8{ {6 Οδάπηοδπβ ἢδα ραϊηθα 
ἂπ Δάνδηίαδξθ ΟΥΕΥ ἴΠ 6 ΑΥ̓ΡΊΝΘΒ : ΒΟΙΠ6- 
{πὴ οὗ {μ15 Κἰπά Βδίηρ βυρρίιοα : 1 
αὔὶ δ ΡΥ 864 α ΨΟΊΏ ἱπίοἰ ρος: ἴοτ 
ον, ἄς, ΟΥ, Μά, 286. 751. 

1108. ““ λαιμὸν ---τῆσδε γῆς Αἰα, 
ΘΟὨΓΓΔΓΥ͂ ἴο {ῃ6 ρσγθδίθυ ρατϊτί οἵ ἴῃ 6 Μ88. 
τότ 1}16 τοδαϊηρ οὗ [π6 ταρι! Ὁ Υ. πλοί- 
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2 2} ἐ Ν Χ 7ὔ 

λογοὺς ἐνείνεν ἐπτοι, καὶ λογχαγετας 
’ὔ .] 3. Ἐς Ν 7 3 » Ἂ δ 

πύλας εῷ ἐπτῶ, φύλακας Λργείου δορος, 1110 
ν εὦυ 9 7ὔ 3. Ὁ 7 δ 6 7 

σὸς παῖς, ἐφέδρους θ᾽ ἱππότας μὲν ἱππότοωις 

ἐταξ᾽, ὁπλίτας δ᾽ ὠσπιδηφόροις ἐπί, 
ἡ 

φ »ο ἴω 7 » Χ 

ὡς τῶ νοσοῦντι τείγέεων ει δορὸς 
ἊΨ ᾿ ὃδ,᾿ λι ΦἸΞ δ: γ » δ᾽ 3 2 ἸΣΩ; 

χαλκῆ ὃ, ολίγου" περγαμνων οσ ορδίων 
γ, φ) “4 2 7 Χ 

λευκασπιν εἰσορωρνὲν Αργείων στρατὸν 1112 
“ ὶ 

Τευμησὸν ἐκλιπόντα᾽ καὶ τάφρου πελὰς 
,ὔ »-»“»Ὃ᾿ ͵ χ 7ὔ 

δρόνῳ ξυνήψεν ἄστυ Καδωείως χθονὸς. 
το Ν Χ 7 5 7 ἰ ων 

παιὼν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν οἰνου 
9 »»Ὃ ᾽] χ 6 “Ἢ 74 

ἐκεῖθεν, ἐκ τε τείγεων ἡμῶν πάρα. 
Ν “" Ν “ οὗ» 7ὔ 

κοί πρωτὰ μὲν προσῆγε Ν ταις πύλαις 

ον, ΒΙΌΠΟΚ 5 δα! 64 πλευρῶν.᾽ Ὠογ- 
805. Βαΐ 1πη ἴανου οἵ λαιμὸν, εἴ. 26. 

1419. 
118. τῷ νοσοῦντι, 55. μέρει, ἐἢ6 

ἐὐραΐὰ ραγὲ 4 {6 τὐαῖὶ : οἷ. 1187. 
114. ““ ϑομηθ ᾿ππρτΌρ ιν ρΪᾶσα ἃ 

βἴορ δέοσ ἀλκή. Αραΐῃ τ᾿ ΑἸα 85 ἀπά 
ἃ ρᾶτίὶ οὗ τι δῖ55. : δ᾽ Ο΄ὐτοί!αϑ νυ} 
οἰ οτβ.᾿ ογϑοη. ὙΠ δι᾽ ὀλίγου ἀη- 
ἀθυβίαπα χρόνου, φμίοίοϊη : οἵ διαστή- 
ματος, οἶοβ86 αἱ παπά. 

περγάμων: οἵ, 1192, Ρατγρᾶπιᾶ, 
Ῥτοροθυν ἐδ οἰ αιἱοῖ ὁ Του : 3. 1}. 
δῆ. Τ ο]ᾶπι ποθ πϑδμῃ οἵ ργοϊαρϑα νἱ- 
ἀεςπίθιη Ῥουρδιθᾶ: μοποθ ἀπῇ οἰξα(εῖ 
ΟΓ ον ἐν 6588. 

1116. Τιι8 106 Αὐρῖνθ ΔΊ. 15 
βου 6 4 ὃν “ΒΟ Υ]α5, ὃ. ο. ΤΠ, 88. 
βοᾷ δ' ὑπὲρ τειχέων Ὁ λεύκασπις ὄρ- 
γυται λεώς : ἀπά ὈΥ ϑορίιος]θ5, Απτὶρ. 
106. τὸν λεύκασπιν ἐξ ᾿Αργόθεν Φῶτα 
βάντα πανσαγίᾳ. ϑίλῃ]ϊογ οἡ 8. ἢ, 
Ἰ. Ο.. ΒΌΡΡΟΒΕΒ (μδΐ {118 Θρι(Πθῖ τη 688 
οπΪν {Πδΐ ἴΠπ6 5}}16145 ν'ϑῖὸ ρίαϊη, υἱέ ]ι- 
οἱ ἀπῇ ἀουΐοθ, ἃ5 ἵοβ6 οὗ [116 σοπηπιοπ 
50] ΟἼΘΥΒ ΡΘΠΘΓΑΙ ΠΥ νγ6ΓΘ : ραγηϊᾶηιιθ ἴη- 
ξἰονῖμϑ αἰνᾶ, Δλη. ἴχ. δ48. (Οἵ, 1127. 
Βαὶ 1 βθϑιηβ ον ἀθηῖ ἰῃδΐ βοῆιθ ρϑοὰ- 
ἸἸαυὶτν ἴθ [Π6 διταοαν οὗ 1π16 Ατρῖνϑϑ 
ἀἰβιϊη ρα βἴηρ ἴπθῖὶ ἔτοτα οἴπεν Οτθ- 
οἰδ 80] 01615 15 ᾿ηπϊοαῖθα, ἀπά {πᾶ ἴ 
φδημηοΐ 8 ἃ ρα ποταὶ θριίμεῖ. - 

τ 40) 

1110. ““Μς, δῃα ἀποϊθηΐ νυτὶ [618 8 - 
βιίαία Ὀθίννθθη Τευμησὸν ἀπὰ Τελμησὸν, 
ποΐ ἴο τηϑητῖίοη 1858 ΠΡΟΣ ΠΣ νϑι1ᾶ- 
[[0η8. ΤΠαΐ ρρθᾶγβ ἴὸ Ὀ6 [Π6 ηϊοτὲ 
δηοϊθηΐ ἕογτῃ, ΚΙ ἢ 1 ἃ5 νν6 }} ἃ8  αἰςοκ. 
μᾶνθ ΟΠ οβθη, "ἢ Ῥογϑύη. ὅθ Βἰυτηΐ. 
Ομοξρῃ. δὅδ. διαί. 565 {Π6. δι]. 
Τριηιεϑϑῖι5 ἴου Ταρυαπμδ: ὋΤΠ6Ὀ. ν]. 
Νοῦ Δ] 16 ̓  τδοϊία 1ν 8115 Τ᾽ Θυτποβδῖι 
1τἃ8 δίθηΐθ δου], 

1117. ξυνῆψεν ἄστυ, ἂηῃ ΕἰΠ]ριῖςἃ] 
ΘΧΡΥΓΘΘΒΊοΠ ἴον ξυν. ἑαυτοὺς εἰς ἄστυ: 
τὐῆθη πθαν ἐδ ἐνοηοῖι ἱμοῳ γϑαοῃοα ἐδε 
οἱέῃ τοϊξίι τι ϊηρ᾽ : ἴῃ 6. 6111 0515 οἵ εἰς 
ἈΓΓΕΙ νϑυῦ8. οἵ τηοΐϊοπ 185. ποίϊσθα 1η 
Μρορά. 12. Ἐπ. Βδοοὶν. 182, εἰς δὲ 
χορεύματα Συνῆψαν Τριετηρίδων, 56. 
ἑαυτούς. ΤΊ)ναὶ {ΠΥ οτοββοά {δ 8 ὑγθη οὶ 
γν1}} Ὀ6 566η ἔγοτη σοπιρᾶτιηρ ν, 1204. 

1129. Νηΐταις πύλαις. Ὀιοτεπὶ 
ΟἸοῖβ ἂτθ ρ]ασθὰ αἱ ἴπ6 τϑϑρθοῖνα 
Βαίοβ ΡΥ “βοῦν ]Β ἴῃ (86 ϑϑνθὴ 
ἀρδιηβὲ ΓΠ6|γ}65, 1 [Π6 [ο]] νὴ ρ ογάθγ: 
1. Τγάθαβ ἂὖ 16 Πύλαι Προιτίδες : 
ὥ. Οδρᾶπρουβ αἵ τπΠ6 Π. Ἤλεκτραι : 8. 
Ἰδιθο Ια 5 αἵ {π6 Π. Νηΐται: 4, ΗΙρρο- 
πιροάοῃ ἂἃἵ ἴπ6 Π. ᾿γκαΐδες : ὅ. Ῥατ- 
πο πορεθὺβ δῇ {πΠ6 Π. Βοῤῥαῖαι: θ. Αη- 
Βἰανᾶὰβ αὖ 6 Π. Ὁμολωΐδες : 7. 
ῬοΪγπΐοθ8 αἱ ἴΠ6 Π. ἕβδομαι, οῃ νυ οι 
8566 ΡοΊβ0η συ. 1150. 
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,ὔ εὖ 9 7 ,ὕ 

᾿ς τυκνωιίσιν ἀσπίσιν 73. τπ το: 

ὁ τῆς Κυνῶγου ἸΠαρθενοπαῖος ἢ “77. 
) 

ἐπίσηρν ἔχων οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάκπει, 
ἑκηβόλοις τόξοισιν ἸΑΣς κἄπρον 

χειβουμένην Αἰφωλόν'; εἰς δὲ Προιτίδας 

πύλας ἐχώρει, σφάγε᾽ 

1126 

ἔχων ἐφ᾽ ἄρμασιν 

ὁ μάντις ᾿Α μφιάραος, οὐ σηριεῖ ξ ἐχῶν 

ὑβρισμέν᾽ ἀλλὰ σωφρόνως ἀσηω ὅπλα. 
ζ4 ᾽ 

Ὡγύγια, δ᾽ εἰς πυλώμαθ Ἵππορέδων ἀναξ 
,] 3 

ἘΠΕ Ὁ ἔχων σηρυεῖον ἐν μέσῳ σάώκει, 1180 

στικτοῖς πανόπτην ὀμρασιν δεδορκότα, 

τὼ μὲν ξὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὀμματω 
γέ Ν Ν ᾿ὰ ᾽ γᾺ 

βλέποντα, τὼ δὲ κρυπτοντὰ δυνόντων ῥέετω, 
6 “ 7ὔ 9 “ ΩΝ 

ὡς ὕστερον θανόντος εἰσορῶν παρῆν. 

1121. Οἵ, 4.η. σι. 60]. ἔυπι ἰα(θ 
ἕουγθιβ ᾿Παδέϊς ΗΟΥΥΟΙ ἄρθι. 

1122. “«“ ἔγγονος ΑἸά. 'π ορροδβιίοῃ 
ἴο {Ππ6 ρτϑαίϑυ ραγί οἵ {(ἰτὸ Ν55.᾽ ογ- 
80η. (ΟἿ, Βίοην, ρ΄. 85θὅ. 

1128. ὑβρισμένα ὅς]. οὐκ ἔχων 
ἐπὶ τῇ ἀσπίδι σημεῖα ὑπερήφανα καὶ 
μετὰ ἀλαζονείας, ὡς τὰ Καπανέως. καὶ 
παρ᾽ Αἰσχύλῳ (8. ο. ΤῈ. 588.) τοιαῦθ᾽ 
ὃ μάντις, ἀσπίδ᾽ εὔκυκλον νέμων, Πάγ- 
χαλκὸν, ηὔδα" σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ. 
“Α ιἀπίηρ ἰ5. Βοιη τη 65 581 ὑβρίξεσ- 
θαι, νν 10} 15 Βα] οἰοα (ο {Π6 νγδῃίοη- 
Π685 Οὗ ΙαχανΥ : ἴῃ Χϑη. Ογτ. ἴ], ρ. ὅθ. 
ἃ ῬὈἰαΐπ σαπηθηΐ, ποῖ σασῆν τυ] Ρ1- 
016, ροϊά, αδηὰ {μ6 {κθ, 18 βαϊὰ ἴο 8 

οὐδέν τι ὑβρισμένη : γθηςθ τὰ ὕβρισ- 
μένα 13 Τπιογρτείοα τὰ ἄγαν πολυτελῆ: 
Αδαη. δ, 1.1. 81. Ψιροι᾿β [ἀ]ΟΠ18, 
Ῥ. 198. 64. Θβδρευ. 

1180. “ἕστηκ᾽ ΔΙά. ἔστειχ᾽ τποηλὈγ. 
ἃηἀ (θη οἱμον Νῖ55.᾽ ΡονϑοΉ. 

1131. πανόπτην, Αγρυϑ: Ον!ά. Μοί. 
ἱ. 025. (ὐδηΐαπη Ἰυχηηῖθιι5. ΟἸπΟί ΠῚ 
οἄραϊ Αὐραβ ΒΡ δῖ: [πα46. 585 νἱοῖ- 
Ρὰ5 οσαρίθθαπὶ πα αυϊείοιῃ : (ὑθίθτα 
βογυναῦδαπί, ἀία] 8 1η βίαϊοπΘ πδη Θ ὈδΔη. 

ΗΘ 15 οδ]Ἱδὰ δυ “Π βου 15 5. ὁ. ΤΠ}, 
58ὅ. τὸν μυριωπὸν βούταν : πανόπτης 

ἐν. 91. 15 ἂπ δά].: καὶ τὸν πανόπτην 
κύκλον ἡλίου καλῶ. Ι͂ῃ οὐὖἵ ρᾶβεᾶθο 
10 566Π15 ἴ0 Τϑηυἶγ8 ἃ ἂρ]. 

στικτοῖς, ὅ0ΠΠ0]. τοῖς ἐμπεποικιλμέ- 
νοι5. ΔΝ δἰεῖκ. οὈ]θοῖβ ἴο {Π|18 0586 οἵ τῃ8 
ννογά Σ “ πΟη Θηἰπὶ στικτοὶ 6}}9 Ο(Ε]], 
504 ἴρβα στικτὸς ΡτΟρίοσ οου]οβ, αἵ 
ΡῬᾶνομἱβ οασάᾶ;; ἅὰο ροδίφ οΟὈ]08 1- 
[1ὰ5. τϑία] ου θ᾿ ὙΠΓΡῚ] δε θαΐθ5. (ῃ6 
ΒΆ116 ἄενίσθ ἴο {Π6 58161ἃ οἵ Ταγπαβ : 
2 π, νἱϊ. 190. ΑΥ Ἰενϑιι ον ρθαπι 508- 
{18 σου θυ5 ἴο Ἄθπτο 1πβιρηῖθαΐ, 8 πὶ 
56 {15 οὈδβιία, 16τὴ θοβ, (ΔΑὐσαπιθηϊαπ) 
ἸῃΡ6η85) Εἴ ομϑέοβ εἰγσὶηὶς Αὐγριδ, 

1133. κρύπτοντα, ἴον. κρυπτόμενα: 
ΟΡ. ΕἸ. 825. ταῦτ᾽ ἐφορῶντες Κρύπ- 
τουσιν ἕκηλοι: (4, Τ΄. 967. ὁ δὲ θανὼν 
κεύθει κάτω γῆς. ὅ66 Ηθρο. 900. Δῖοα. 
100. Μαίίῃ. ὅτ, ὅτ. καὶ 496. 

1184. ““Τ6 ἔν ο [ὈΥ ΠΊΘῚ ν οΥβ 65 γα] 0 Κ. 
15 ΔΙ πηοϑί ᾿πο]]Π64 ἴο Βιιϑρϑοί, ΔΙ Ποῦ ἢ 
δοκηον]θάροα Ὁ Επιβί. 1], Β. Ρ. 182, 
29---1 38, 95. θυ {115 οη6. ἢ ἀθοϊάθϑ8 
ἴο Ὀ6 βρατίοι!β, ἃ5 γ7γ6}} ἃΞ ἀποίμον 1149. 
Τὸ πιὸ ὈοΤΠ βθοτὰ ἀηαἀουθίθ ἀ] ν 66 65- 
ΒΆΤν το θ6 τϑίδι πϑῆ.᾿ Ρογϑο. ὙΠ 
θανόντος απ ἀογβίαπα αὐτοῦ, 1. 6. Ἵππο- 
μέδοντος, πᾷ 566 ν. 68, 
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Ομολωϊΐσιν δὲ τάξιν εἴγε πρὸς πύλαις 
7 

05 

1188 

Τυδεὺς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ’ ἀσπίδι 

χαϊτη πεφριπός" δεξιᾷ ὃξ λαμπάδα 

Τιτὰν Προριηθεὺς ἐφερεν ὡς, πρήσων πόλιν. 

ὃ σὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 

᾿Αρην προσήγε᾽ ΠΠοτνιάδες δ᾽ ἐπ᾿ ἀσπίδι 1140 

ἐπίσημα πῶλοι δρομιάδες ὁ ἐσκίρτων φόβῳ, 

εὖ πως στρύφιγξιν ἔνδοθεν κυκλούμεναι 

πόρτα χ᾽ ὑπ αὐτὸν, ὥστε μαίνεσθαι δοκεῖν. 

ὁ δ᾽ οὐκ ἔλασσον ΓΆρεος εἰς μάχην φρονῶν, 
Καπανεὺς προσῆγε λόγον ἐπ' ̓ λεκτραις πύλαις. 

σιδηρονώτοις, δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 1146 

γίγας ἐπ΄ ὠμοῖς γηγενὴς ὅλην πόλιν 

φέρων, μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βίᾳ, 

1186. “δέρας ἴαὰ ἢ. 'π Μῇ. ἃ5 δῃ 
διηθ πα δίιοη ; αἰ8ὸ ρτόυδὈὶν (ἀηί, Βαΐ 
δέρος Ἐι5ῖ. 1]. Δ. Ρ. 419, ὅ. 48, ὅτεε 
8600, 22. 809, 48. ὅδε. Μεά. ὅδ. Αρδίη 
ἀσπίδι ταϑτα τ. ... 5 Βεῦποκ Ππᾶ85 δαϊεά, 
γνΠο θϑίον 1140. 6ἀ115 ἐπ᾽ ἀσπίδος ἴτοΠ, 
ΘΟπ]δοίυτο, ̓ἡ ΟΥΒΟΉ. 

1138. “Τιυβ Μάαβρτ. Πᾶ58 σοττθοίΥ 
Ραποίυαίοα, ἴοΥ ἔφερεν, ὡς.᾽᾿ ΟΥΒΟΉ. 
Ἐτοπῖ {Π18 ορίπίοη ΒΟ! οἴ, γθαβοπδΌ]Υ 
ΑἸβδθπίϑ; 1. Βεϑοδι8θ ὡς 18. ὨΟΓῈ 6]6- 
Βϑηΐ ὑΠπᾶπ Οἱ] Θγνῖθθ μϑίοιθ πρήσων, 
ἂθ Ὀθίον, 1171.: δηὰ 2. Βθοδῃβθ, 1 

10}18. σοπϑίγαοίίοα. ψγοτθ δαπμ64, Τγ- 
ἄθ8 ἃίοηθ οἵ 81] {πὸ οἰἱοῖβ (οχοθρί 
ΑἸπρατᾶυβ, ἴῃ ἡ ΠΟ56 οᾶδ86 ἰΐ 15 δἃ- 
»ἰν ΔΟσουπ θα ἴο01) σου] σᾶττν ἄσημα 
ὕπλα ; ἴον νυ: οἢ πὸ ροοα γθᾶβοι ἐᾶη ὃὉ6 
Ἀϑϑιρῃθα, [Ὁ 5θθῃ:5 {πϑυθίογθ Ὀθιίου 
τὸ απἀογβίαπα ([Π 6 νσογαϑ8 ἃ5 γϑίϑυτιηρ ἴο 
ἃ ἤρατο οὗ Ῥτοιμείμθυβ ὁπ {Π6 Βῃ1614, 
Ὀδαγίηρ ἃ ἴογ ἢ, ὧς πρήσων πόλιν. “15 
ΟΡ᾿πΐοη 15 ΠΟ πο ἃ ὈΥ ἃ ΤΘίοθηςα ἴο 
16 ἀσϑοτιρίίοη οἵ {Π6 βῃ16]ὰ οἵ (δρᾶ- 
μ 65, 50. ὃ. ο. Τίνι. 428. ἔχει δὲ 
σῆμα, γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, Φλέγει 
δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένη" Χρυ- 
σοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν, πρήσω πόλιν. 
Βόρλι. (Β4, Ὁ. ὅ6. ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος θεὸς 

Τιτὰν Προμηθεύς. 
1140. γινρ. Ο. 111. 267. ὰο ἰθια- 

Ῥοτθ ΟἸδαοὶ Ῥοΐηϊδα 685 τη818 τοιρθτα 
ΔὈΘαΙΠΒοτΘ αυδάνσ, (ὐπδαὶϊξ [,οτη- 
ΡΙΙΘτο᾽Β (1585. Π)1οῖ, 

1142. ““στρόφιγξί γ᾽ ΑἸά. ἀπά ἃ ρογ- 
ἰτοη οἵ (Π6 Μ958.᾽᾽ ᾿οτϑοη. ὅ0}0]. ταῖς 
ἡνίαις, καθὰ δι αὐτῶν στρέφεται τὸ 
ἅρμα. 

1143. πόρπακα, ὅ6}10]. τὸ κατὰ μέ- 
σον τοῦ ὅπλου ὑπὸ τὸ τοῦ ὀμφαλοῦ κοί- 
λωμα, δὲ οὗ καὶ βασανίζεται (165. βασ- 
τάζεται) τὸ ὅπλον, ἱ. 6. ἃ τἱῃρ᾽ ΟΥ ἱποΡ 
ὉΠῸΟΥ {6 055 (Ὠτοισὶν νυ ]οῖν ἴΠ8 δύῃ 
15 Ἰηβοείθα ἴπ σαυγγὶπρ {Π6 ΒΒ 1614. 

ὥστε μ. δ. ΜΙυβρτᾶνθ οοπιρᾶγοβ 51ὰ- 
8 ἜΠοὺ, χ. 653. [ρ58 1ῃ58η 116 νἀ 6- 
τὰν ΡΠ χ ρα] θῶ συϑίοδ. 

1147. γίγας---γὙηγ.: οἷ, 127. γί- 
γαντι γηγενέτᾳ προσόμοιος. 

1148. “61 σοι! Ξοάτοθ νυ τϑίγαϊη ἔγουι 
ΘΠ γδοῖηρ βάθρων, τ τοδαϊηρ οὗ 16 
Μ5. 7. ἴον βίᾳ: [118 οοάθας Αιιϑ'ιϑέαλπιι5 
μδᾶὰ 10 αἷβο, ἃ5 15 δυϊἀθηΐ ἔοι {{|6 
ΒΟΠΟΙΙοπ, 1 Οἢ οὐρῃξ (0 Ὀ6 τοΐθισϑά 
ἴο {118 ρᾶτί, θὰϊ ννῃ]ο ἢ Ά]οΚ, [μὰ 
σοπηθοίθα τι 1186-Ξ] };9ὅ. Βάθρων. 
τῶν θεμελίων καὶ τῶν βάσεων. Ρον- 
80Ή. 
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ὑπόνοιαν ἥμιῖν, οἷο. πείσεται πόλις. 

ταῖς δ᾽ ἐβδόμαις "Ἄδραστος ἐν σύλαισιν ἦν, 1150 
ἑκοῶτὸν ὀχίδναις ἀσπίδ ἐκπληρῶν, γραφὴν 

ὕδρας εὔθυ λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν, 

᾿Αργεῖον αὔχηρμν" ἐκ δὲ τειχέων μέσων 

δράκοντες ἐφερον σέκνο Καδμείων γνάθοις. 
“- 49. - 7 “" ϑκ ἢ 52. Ν Λ 

παρῆν δ᾽ εκάστου τῶνὸ εμμοί θεάμωτα, 11δ5 

ξύνθημια παρα φέροντι ποιμέσιν λόχων. 
καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγπκύλοις 
ἐρμαρνάμριεσθα, σφενδόναις θ᾽ ἐκηβόλοις, 

πέτρων τ᾿ ἀραγμοῖς" ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μἄχη, 

ι[180. ““ ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις. Οοποογη- 
ἴηρ ἴῃ 6 βθύθῃ βᾷῖθβ οἵ 1 Π6 065, [Π8 ἢνα 
Ῥτΐποῖραὶ δαίποῖβ, “ΖΦ Βο γ]8, Επτὶ- 
ῬΙάς5, Δρο!ούοσιιβ, Ῥδι Δ ῃ188, διᾶ- 
115, (ἔὉΥ 1 ΡΔΥ πὸ τϑρᾶτὰ ἰο Ηγρίπα5,) 
ἀο ποῦ ρίνε ααἰία {ΠπΘ 88π|86 δοσοιηΐ, 
ΤῊΘ οτθαίθε ἀΠ που! γ 15. 1 Αρο!ίο- 
ἄοτυβ, ν ῃ0 Ρ]Ά1Π]Υ πᾶ ΚΟ5 ἃ αἰ ϑ1ποίοη 
Βοδίνθθῃ 6 Ορσυροίω ρογίω διὰ {δ 
Οποαϊάς. Ἡρβυοἰα5᾽ Δι Πογν 15. ἴο 
{η6 οἴβοι {παὶ [ἢ6 Ορηδὶῳ ρογέω ἀπὰ 
τη6. Οποαΐάςθ ννετθ τἰ8 βᾶπι : Ογκας 
᾿Αθήνας" τὰς ᾽᾿Ωγυγίας πύλας λέγει. .115- 
αἰ γ!5 (5. ο. ΤῊ, 488.) πιθηίοηϑ (Π6 
Οποαϊάω, ποῦ τπ6 Ορυσία; Ἐν ρ14 65, 
Ῥαυβδηΐᾶβ, 8η4 διαίίαβ, (πΠ6 Ορηρίω, 
ποΐ {π6 Οποαϊίῳ. Το Νεΐέω, Μ Ἀϊο ἢ 
ΑΡΟ]]οάοταβ οπῖίβ, 811 {Π6 τϑϑῦ ἢᾶνθ. 
ΒΌΡΡοΟΒΘ ψγ σοπιθ 0 {815 ΘΟΠΟἰυβΐοῃ, 
ταί Ῥαυβαπίδϑ ἢτϑὶ τοί τὰς ᾿Ὠγυγίας 
ἢ ᾿Ογκαΐδας, (Π6η τὰς Νηΐτας ἱπ [8 

ο ρίαςο, θαῖ {πᾶ ᾽Ογκαΐδας Ὀδὶπρ ομλϊί- 
64, δηα δἰίοσννατα 5 τοϑίοσθα 1ῃ [Π8 
πιᾶτρίη, ἑοτοθα ουἱὐ {Π6 οἴου ἡνοσὰ ἔτο πὶ 
15 Ροβιιίοη ἢ Βϑβϑιάθβ Ποὐάοηιώ 18 ποῖ 
ἃ ῬΓΟΡΘΙ Ὠᾶ1η8 οὗ [Π8 ραίθ8 » Ὀαΐ ,.8- 
οἰ γυς ἀπ ἘΠ ρΙ 465, ΒῚΣ ραΐθϑ θθὶην 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ τππθηιοποᾶ, ρᾶββοὰ Ὁ (Π6 
Ιαϑὺ ψιπουΐ ποίῖοςθ. 115. 15 {Π6 τὸ- 
τη 1 η ἀθΥ οἵ (Π6 ΟΠ Πάπα, ΜΒ ΙοΝ 1 ἰιᾶνθ 
ηαοίθα οἡ ν. 1148. τινὲς δὲ φασὶ τὰς 
εὐδόμους πύλας τῆς Βοιωτίας καλεῖσθαι 
ἀπὸ Βοιωτοῦ, τοῦ Ποσειδῶνος καὶ τῆς 
σοφῆς Μελανίππης, ἀφ᾽ οὗ πᾶσα ἢ Βοιω- 

τία ἐκλήθη. Ἀραά τὰς ἑβδόμας πύλας 
Βοιωτίας καλεῖσθαι. 715. θείην ῥτο- 
τη1564, 1 ἀγτᾶηρσα [Π6 ΠᾶΠῚ65 οἵ {Π6 ρᾷτθ8β 
1η {Π18 οτάθγ: 1. Προιτίδες. ἃ. Ἤλεκ- 
τραι. 8. Νηΐται. 4. ᾿᾽Ογκαΐδες ἢ ᾿Ωγύ- 
γιαι. δ. Βοῤῥαῖαι ἢ Ὕψισται ἢ Βοιώτιαι. 
6. Ὁμολωΐδες. 7. Κρηναῖαι ἢ Διρκαῖαι.᾽" 
ῬΡογ80Ή. 

1151. ““γραφὴν ἴοτ γραφῇ 15 Ν᾽ ΑΙςΚ.᾽5 
διηθηδαιϊίΐοη. ΤΠὺ5 'δὸ {πη6 ΜΔῖ5. 7. 
ἢ Ὀθΐηρ' υυυὶτἴθη ἃρονθ.᾿ ΟΥ̓ ϑΟΉ. 

1162. ίγρ. δη. νἱϊ. 057. οἸγρθο- 
4.6, ἰῃηϑίρτιθ ραίθσματη, (ὐθηΐαμη δῃ- 
β 68, οἰποίδιλη!θ. ρϑυϊῦ ΒουρΘη 5 
1 γα γᾶτη. 

1156. ““παρφέροντι ΑΙά 85 ἃπὰ ἃ ανν 
ΜΜ88. πρὸς φέροντι Ἰζ.᾽᾽ Ρογϑοη. 

ποιμέσιν ἱ. 6. στρατηγοῖς : ΕΓ, 
ΒΌΡΡ]. 675. ποιμένες δ᾽ ὄχων Τετρα- 
ὅρων κατῆρχον ἐντεῦθεν μάχης. 

1157. μεσαγκύλοις ὅς. 0]. τοῖς ἀκον - 
τίοις, διὰ τὸ κατὰ μέσον τοῦ ξύλου τὰ 
ἀκόντια ἀγκύλον τι καὶ κοῖλον ἔχειν, ὧς 
ἂν ἐρείδηται ἣ χεὶρ τοῦ πέμποντος. ΔὩ- 
ἄτοιηῃ. 1122, πόλλ᾽ ὁμοῦ βέλη, Οἰστοὶ, 
μεσάγκυλ᾽, ἔκλυτοί τ᾽ ἀμφώβολοι. ΤῊΘ 
ἀογινδίοη. 18. ΠΊΟΓΘ, ΡΥΟΌΔΡΙΥ ἔτοπὶ ἄγ- 
κύλη, {6 ἐποηρ ὃῳ ιυυἱιλοῖν {6 Ἰατοίϊη 
τὔα5 {ὐἰὐϊο, ϑοταθἊϊπη65 θα ἴον ἐμὲ 
7αυοϊλη ἐ 8}: Οτθϑί. 1484. ὁ μὲν πέ- 
τρους, ὃ δ᾽ ἀγκύλας, Ὃ δὲ ξίφος πρό-. 
κωπον ἐν χεροῖν ἔχων. 

1158. ““ἑκαβόλοις ΔΙάα5, ψ Πο 15 (00 
ΡΓοΐαβ6 οἵ ]λοτῖς ἴοττηϑ.᾽ ΟΥ̓ ΒΟΉΝ. 
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ἔἐκλαγξε Τυδεὺς, καὶ σὸς ἐξαίφνης γόνος" 

θὅ 

1160 

ὦ τέκνα Δαναῶν, πρὶν κατεξάνθαι βολαῖς, 

σί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, 

γυμνήτες, ἱππεῖς, ἁρμάτων ΄' ἐπιστάται ; 

ἡχῆς δ᾽ ὅπως ἤκουσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν, 

πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον κρᾶτας αἱματούμιενοι' 1165 

ἡμῶν τ ἐς οὖδας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 

πυκνοὺς καὶ χυβιστητῆρας ἐκνενευκότας" 

ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος βοωῖς. 

ὁ δ᾽ ᾿Αρκὰς, οὐκ ᾿Αργεῖος, ᾿Αταλάντης γόνος, 
ἃ Χ “Ψ᾿ 

Τυφως πύλαισιν ὡς τις ἐρνπεσῶν, βοᾷ 1170 

σὺ καὶ δικέλλας, ὦ ὡς κατασκἄψων πόλιν. 

ἀλλ᾽ ἔσχε ῥμαργώντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου θεοῦ 
ἸΠερικλύμνενος παῖς, λᾶαν ἐυβαλὼν κάρᾳ 
φ »““ μῷ .30..3 7 Ἵ Ὁ 

ἀυυαξοπληθῆ, γεῖσ ἐπάλξεων ἀπὸ 

1101. κατεξάνθαι: εἴ. ΜΡ. 1026. 
ΒΟΡΆ. Α]. 726. πέτροισι---καταξανθείς. 

1108. ““Τῇθ οοπ]αποίίοη, τυ} ]ο]ὶ 
δ] εκ. ν]5}165. ἴο "»Ὲ οτηϊξιθα, 15 γννᾶῃί- 
ἴηρ' 'π {Π6 Μ5. 1.᾽ ᾿ογϑβοῆ. 

1164. ““ ἀργὸς οὔτις ἦν ΔΙα. σοΠίΓΔΙΥ 
ἴο τηοϑὲ 55." Ποῦβϑοη. “Ὅπως ἴῃ το]ᾶ- 
[οη (ο ἐΐηι6, οσουτ5 ἀραὶη 1469. ὅεθ 
Ἧοορεν. Ρ᾿. 184. ϑ'ρϑαρου, 

1106. ““ἡμῶν δ᾽ ΑΙά.: πιοτὸ Μ88. 
Οἴδιθγνσίβθ. ἀραὶπ ἐκνενευκότας ἴΟογ 
ἐκπεπνευκότας, 15 ἃ σοπ]θοίατο οὗ ΜΙ ΓΚ- 
Ἰαπὰ οα δα ρρ!. 692. νυ ΒΟ 15 ἀρρτονϑα 
οἵ ὕγ δ΄ ῖοκ. οὐ ΗΙρρ. 822. δπὰ Ὀγ 
Βταποῖς,᾿ Ῥονδοη. Ἱζυβιστητῆρες, ἐμηι- 
ὑΐθγ85, ἃ ἴθυτη ἢτγϑι ἈρΡΙ16. 1ῃ ἀθυιβίοη 
ΌΣ Ἡοπιοῖ, 11. Π. 745. Ἂ πόποι, ἢ 
μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνὴρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ' 
Τῦ0. Ἦ ῥὰ καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστη- 
τῆρες ἔασιν: οἵ. 7142. ὁ δ᾽ ἄρ᾽, ἀρνευ- 
τῆρι ἐοικὼς, Κάππεσ᾽ ἀπ᾽ εὐεργέος 
δίφρου, ἀπ α αἀἴτον. Ἔΐαγ. ϑΌΡΡ!. 099. 
τῶν δὲ, θραυσθέντων δίφρων, Εἰς κρᾶτα 
πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βίᾳ. 

1109. Ῥατι ϑαρρ!]. 900. παῖς Παρ- 

θενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος, ᾿Αρκὰς μὲν 
ἦν. ἐλθὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοὰς, Παι- 
δεύεται κατ᾽ ΓΑργος: 906. Λόχοις δ᾽ 
ἐνεστὼς, ὥσπερ Ἀργεῖος γεγὼς, Ἤμυνε 
χώρᾳ. Ἄλ5εἰν. 5. ς. ΤΠ, ὅ48. παῖς Παρ- 
θενοπαῖος ᾿Αρκάς'" ὃ δὲ τοιόσδ' ἀνὴρ 
Μέτοικος, Αργει δ᾽ ἐκτίνων καλὰς τρο- 
φὰς, Πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ κράνοι 
θεός. 

1170. βοᾷ ὅ6|ιο!. ἀνεβόησε φωνῇ 
μεγάλῃ, πῦρ καὶ δικέλλας αἰτῶν: 

1171. ““δικέλλας Οτοῖία5, (π6 1,6 ν- 
ἄθπ ,88., δη6 οἵϊιθυ8 ΤῊΣ [οΥ 
δικέλλαν, Α]50 κατασκάψω ΚΚῖπρ [ΤῸΠ᾿ 
Μ885., θα {Π6 οἴ δὺ σθδάϊηρ 15 θϑίίοσ."ἢ 
Ῥογϑβοῃ. Οἵ. 1188. 

1172. ἔσχε, 5ἰορροά, οἰιοοίκοι : οἴ. 
1212. ἴον κατέχω, Βοος. δδὅ. φονίουν 
δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. 

““ Ἐνναλίου 1,. Αραϊη 1178. Μαινά- 
λου χθόνα ἃ58 ἃ ΨΆΓ. τοδάϊηρ, Ξ6Π|0]. 
Αὐυρυβί.᾽" ΟΥ80). 

1174. (. Οτοϑί. 158. ἢ τῷδε θριγ- 
κῷ κρᾶτα συνθραύσω σέθεν, Ῥήξας 
παλαιὰ γεῖσα, τεκτόνων πόνον. Γεῖσσα, 



90 

ξανθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε, καὶ ῥαφὰς 
3.8 

ΕΥΡΙΠΊΙΔΟΥ 

1178 

ες ἔῤβηξεν ὀστέων, ἄρτι δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 
καθηρνἄτωσεν' οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 
τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ, Μαινάλου κόρῃ. 

ἐπεὶ ὃς τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυγεῖς πσύλας, 
“κω Χ δ 7 9 7 

ἄλλας ἐπήῆει σαῖς σὸς, εἰπορνῆν ὃ ἐγω. 1180 
δυ δὰ ἣν 7 Ν Ἁ Ν 

ὁρω δὲ Τυδέα καὶ παρασπιστὰς πυκνοὺς 
9 7] 7] 9 "7 ’ὔ 

Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰς ἄκρον στόμα 
"4 9 ᾳ 4 3.1.2 7 

πύργων ἀκοντίζονταως, ὥστ᾽ ἐπάλξεων 
Ἐν 3. τ Ζ , ΤῸ ᾽ὔ ,ὕ 

λίσειν ἐρίπναᾶς φυγάδας αλλὰ γὲν πόλιν, 
Ν ς ΝΥ ο»ο. Ν 3 7 

κυναγὸς ὡσεὶ, ποῖς σὸς ἐξωθροίζεται, 1185 

πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖθις" εἰς δ᾽ ἄλλας πύλας 

ἠπειγόμεσθα, τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 

Καπανεὺς δὲ, πῶς εἰποιμν᾿ ἂν, ὡς ἐμιαίνετο ; 

μακραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάσεις 

ἔχων ἐχώρει, καὶ σοσύνδ᾽ ἐκόμπασε, 1190 

μηδ᾽ ἂν τὸ σερυνὸν πῦρ νιν εἰργάθειν Διὸς, 

φὸ μὴ οὐ κατ ἄκρων περγάμων ελεῖν πόλιν. 

ἐΐ6 φαῦό8. Οἵ. το. Δ2π. τϊ. 445. 
᾿θασάδπῖάθ σοηΐίγο ἰΌΤΤΘΒ ἃς ἰθοία ἐο- 
τη τάττῃ (ὐ] Π}1η 8 σοην 6 ]] αηΐ. 

117. διεπάλυνε, εηιαδἰιοι, ογμοἰιοί, 
σνοιηα ἰο μοιθάον, ἴτοτα πάλη, ἤοιι", 
δηιας  αιι5ξ. 

1178. ϑὅε}ο]. οὐδὲ ἐπάξει ἑαυτὸν 
ζῶντα τῇ ἑαντοῦ μητρὶ τῇ ᾿Αταλάντῃ 
κόρῃ τοῦ Μαινάλου, ἤγουν τῇ περὶ τὸ 
Μαίναλον διατριβούσῃ. 

1182. ““ Αἰτωλοῖσιν ΑἸά. Αἰτωλίσιν 
(οΥ ψτπουϊ ν) Οτοῖῦ. ἃπ6 τηδτν δῖ88.᾽; 
Ρογϑοῆ. Δ αΪοΚ. οὔβοῖνοβ ἱπαΐ {116 
ἱταρ θα 18 5 ΔΓ ΡΆΥ 018] ἴο ΓΘ 1116 ΤΌΤ Β 
π|κὸ Αἰτωλίς. ξ66 αὔονε, ν. 140. 

εἰς ἄκρον στ., ἐδ Πιὲρ 65 γἱασθ ΟΥ 
εαρο, ἃ8 στόμα μαχαίρας, στρατοῦ, 
πολέμου, Χο. ϑίλιαβ ΤΠπΠ6Ὸ. χ. 522. 
ῬδΓβ δὰ [αβι ρα τηϊθϑὰβ χα! απί ]1ὸ- 
1556 [Δ 668. 

1188. ὥστε φυγάδας λιπεῖν ἐρ. ἐπ., 

80 ἐπαΐ ἐδ Πψἱηρ᾽ ἐγ 00,8 ἰ60} ἢ Ἀοὶρ ἢ ἐ5 
9Γ ἐμὲ ταμιραγίϑ. αγ, ΕἸ]. 210. οὐ- 
ρείας ἀν᾽ ἐρίπνας. 

1184. νιν ἴογ αὐτούς: 115. ρτοποιη 
15 Τουπηα ἴῃ Ῥίπαδγ πα τῃ6 ἱτᾶσϑαϊδῃ5, 
ἃπα 18 οὗ 8}] σεὺπᾶάθυβ ἃπὰ Ὡαπιθο 18. 
δε Μδῖίῃ. στ. στ. ὁ 146. 

1187. τοῦτο παύσοντες ν., Παυΐηρ 
δέορροά {ἐΠιὶ8 ταϊδολιλοξ: οἷ. 1118. Μεα. 
115. 

1191. Τυ5 (ἀρᾶπϑυϑ 15 ταργθβθηϊοά 
ἃ 8 {πτθαϊθηϊηρ, ἴῃ 5.0}. δ. ὁ. 1. 428. 
θευῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρσειν πόλιν, 
Καὶ μὴ θέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν Διὸς 
Ἔριν πέδῳ σκήψασαν ἐκποδὼν σχεθεῖν : 
πὰ ἃραὶη 1π [ὰπγ. ΘΌΡ0]. 498. ὥμοσεν ᾿ 
πόλιν ἸΤέρσειν, θεοῦ θέλοντος, ἤν τε μὴ 
θέλῃ. 

1192. τὸ μὴ οὗ---ἑλεῖν. “ὙΠ 6 1η- 
πῃ. 18 Ῥαΐνι} {Ππ6 ἀοουϑ. οὗ {π6 ἀτίϊο]8 
ἔον {πὸ βθπ. ϑοόρῇ. Λπῃΐϊρ. 778. τεύ- 
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: κ » ΛΝ 5... 9 7 ᾿ ἃ ἤ 

κωὶ τοῦθ ἂμν ἡγόρευε, καὶ πετρούμνενος 
3 ΩΝ οὐ 3 δ 9 ΧΝΑ δ Ἢ ͵ 

ἀνεῖρῷ, υπ' αὑτήν ἀσπίδ᾽ εἱλίξας δέμας, 

κλίμακος ἀμείβων ζέστ᾽ ἐνηλάτων βάθρα. 119 

ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 
βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν ἐκτύπη -ε δὲ 

γθῶν, ὥστε δεῖσαι πάντας" ἐκ δὲ κλιμάκων 

ἐσφενδονῶτο γωρὶς ὠλλήλων μέλη, 

κόμαι μὲν εἰς "Ολυμπον, αἷμα δ᾽ εἰς χθόνα, 1200 
χεῖρες δὲ καὶ χῶλ, ὡς κύκλων Ἰξίονος, 
εἱλίσσετ᾽" εἰς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει νεκρός. 

ξεται τὸ μὴ θανεῖν. ΑἴτοΙ ἔχειν, ἐο 
«οἰ Ποία, ἔχεσθαι, ἰο τοἰξἠοἰἀ οπο᾽ 5 
86. ϑορῃ. (ΕΔ, Τ. 1387. οὐκ ἂν ἐσ- 
χόμην Τὸ μὴ ᾽ποκλεῖσαι τοὐμὸν ἄθλιον 
δέμας. Ἡδετοά. ν. 10]. τὸ μὴ λεηλα- 
τῆσαί σφεας ἔσχε τόδε." Μαίε. (τ. 
στ. ἃ 6δ42. οὔ5. 8. 

κατ᾽ ἄκρων π. ἑλεῖν π. ““Ξ6}0]. τὸ 
παρὰ πεζῷ λόγῳ κατάκρας, νε] κατ᾽ 
ἄκρας. Το. ἵν, 112. Βρασίδας --- ἄνω 
καὶ ἐπὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως ἐτρά- 
πετο, βουλόμενος κατ᾽ ἄκρας καὶ βε- 
βαίως ἑλεῖν αὐτήν. Ὅοτῃ. 1]. Ο. 877. 
κατ᾽ ἄκρης Ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν. Ηε- 
τοά. νἱ. 20. αἱρέουσι κατ᾽ ἄκρης. Ἦε- 
5561). κατ᾽ ἄκρας ἑλεῖν, τὸ ἐξ ἐφόδου 
καὶ τὸ αἰφνίδιον : (115 ΘΧρΙαηδῖίοη 
ὈΘΙοηρΡ5 ταῖμοι τὸ κατὰ κράτος.) 8341- 
Ιυϑῖ. εἰ ριισηαπάοημο σάρογο.᾽ Ά]οἸκ. 
ΖἜ 50. Οποδρῃ. 679. κατ᾽ ἄκρας ἐνθάδ᾽ 
ὡς πορθούμεθα : ΒΙοηνῇ, σοτηράτοβ γΊτρ. 
«Ἄη. 11. 290. τυῇϊ αἰέο α οι νης Ττο]ᾶ : 
602. 5ἰογυπιῖαυθ α οἰ πιῆ ᾿ΓΓΤΟ]ΆΠη. 

1198. καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἢγ., καὶ κ- τ. Δ. 
“ὙἼΠ6 Ατίϊοβ σου σϑπουα! }ν ντὶΐθ, 
καὶ ταῦθ᾽ ἅμα λέγων, ἀνεῖρπε. Ἐπιτ. 
Βδοοῆ. 1080. καὶ ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, 
καὶ πρὸς οὐρανὸν, Καὶ γαῖαν ἐστήριξε 
φῶς σεμνοῦ πυρός. Π]εείτ. 788. Καὶ 
ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε, καὶ χερὸς λαβὼν 
Παρῆγεν ἡμᾶς. ΨΜαΐοεϊ. 

1194, ““ διαί. ΤΙ 60. χ, 848. 1Π|16 
Ὧθ6ς ἰηροϑίῖβ, πο ἴδυρα θαι θη τ: }}5 
Ὀβαῦδτη 1) ΕΙΣ Π ΓΣ 1618: νδοσοηας 
ΒῈ0 ΔῈ 16 ρόπαηεπε, ΡΙαηἃ νϑ]αΐ ἴουσγᾶ 
σατίαβ νϑϑιϊσία ἢραΐ, Τ᾿ ϑηαιτῖ, οἴ ᾿Ἰη ρθη 
ΒΌΡΙ1( Οσσυτγθηΐο ταῖηᾶ, ιγρ, “8 η. 1]. 

Επρ. ῬμαΉ. 

448. Ἡφτθηΐ ρδυϊθίιθιι5 568 }65, Ρο8- 
ἴθβαᾷθ βᾺ0 ἴρ8085 ΝΙΓαηΤαΥ γα !θιι8, 
ΟἸγρθοβαια δὰ 6] δ᾽ πἰβι118 Ῥιοίθοι 
ΟὈ]]οΙαηΐ, ῥτθπβδηΐ ἰδδίϊρια ἀΘΧΕ118.᾽ 
ΔΑ]ςοΚ, 

1195. ἀμείβων. δίαί, ΤΠΘΌ. χ. 843. 
Τιχὶς οὐ αἰΐονηο οαρίϊνα ἴῃ πηοηϊᾶ 
δΎΘϑϑι ϑ'αγρὶς Ονϑτι8. 

ἐνηλάτων ϑ6}0]. ἀμείβων, ἤγουν διερ- 
χόμενος, τὰ ξεστὰ βάθρα, ἤγουν τὰς 
ξυστὰς βαθμίδας τῶν ἐνηλάτων τῆς κλί- 
μακος, τουτέστι τῶν ὀρθῶν ξύλων, ἐφ᾽ 
οἷς πεπήγασιν αἱ βαθμίδες. Ἰῦυτ. Θαρρ!. 
729. εἰς ἄκρα βῆναι κλιμάκων ἐνήλατα. 
Ηΐρρ. 1229. σύὐριγγές τ᾽ ἄνω Τροχῶν 
ἐπήδων, ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα, νν Ἀετα ΜΙ ΟΠΪς 
ΤΘΠΩΘΙΒ 1 Ὁ. ἐπε ἰΐποὶ,-ρῖπ5. Ἐαδβῖᾶ- 
{8108 οἡ ἴΠ6 σοηΐτατυ ἠθῆποβ ἐνήλατα 
ἴ0 6 {Π6 Ξδῖηθ ἃς βάθρα οτ βαθμίδας, 
αἱ ἐνελήλανται τοῖς ὀρθοῖς ξύλοις : δηὰ 
115 ορ᾽ πο 15 σοπῆντηθα ΡΥ {Π6 ρᾶ85- 
βᾶρθ5 αποίθ ἄῦονο. να 5841] (Πθγο- 
ἔοτθ, 1 {ΠῚΠΚ, τποσα σΟΙΤΘΟΙΥ σΟΠΒΙΔΘΥ 
ἐνήλατα ἃ5 ἐΐο 5έορς οἵ 16 Δα άου, 
ΜΉΘ ἅτ ἀτίσθηῃ ᾿πίο (ἐνελήλανται) 
1Π6 πρτὶρ Ὠί ρίθοθ8, πὰ ξέστ᾽ ἐνηλάτων 
βάθρα, ἐΐιο 5πιοοί ἐν Γοοἐϊη 5 97 {6 ξΞέορς, 
ἃ5. ἃ ῬΘΙρΠΙΓΔ815 ἴου ξέστ᾽ ἐνήλατα: 
4130 1η ΗΙρρ. |. ς. ἀξόνων ἐνήλατα τη 
ἀδποίθ ἐδ 8ροῖι05. 

1196. (Οἵ, Ψιγρ. 2 η, νἱ. 592... οἵ 
ΘΔ] ΠΟΠΘιι5, “Αἴ ῥΡδίβθυ. οἱππὶροΐθπβ 
ἄδηβᾶ ἱπίθυ παῦ1]ὰ ἰθἰαπ) (ὐοπίοτχεϊ!, 
ΠΟ. 1116 ἔπο65, Ποη ἴυμηθα {ες ἴ,α- 
ΤῊΪΠ 8, ῬΥΘΟΙΡ ΘΙΉ 6116. {πη 81 ἐυΓΡΙΠ6 
Δαορτ Ὁ ΒΟΡΆ. Απέρ. 184. 

1199. ἐσῴφ. χωρὶς ἀλλ. ὅ61:ο]. ὡς 
Ι 



θδ 

ὡς δ᾽ εἰδ᾽ ᾿Αδραστος Ζῆνα πολέμιον. στρᾶτῳ, 

ἐξω τάφρου καθεῖσεν ᾿Δργείων στρατόν. 
οἱ δ᾽ αὖ παρ ἡμῶν δεξιον Διὸς τέρας 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

1205 

ἰδόντες, ἐξήλαυνον ἀρριάτων ὄγχους 

ἱππεῖς, ὁπλῖται, κείς μέσ᾽ ᾿Αργείων ὅπλα 

ξυνῆψαν ξ ἐγγῆ᾽ πάντα δ᾽ ἦν ὁμοῦ κακά" 

ἐθνησκον, ἐξέπιπτον ἀντύγων ἀπο' 
΄ 7] 3 ἐπήδο ὑξ ἐ ῬΈΕΙ ἊΦ ΕΗ 

ξθλόευ τ ἡκών» ὥφθνες ΦΟΤΤ τέξοσι 

γεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ᾽ ὁμοῦ. 

πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς 

εἰς σὴν παροῦσαν ἡμέραν εὐ ὃ, εὐτυχῆς 

ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, θεοῖς βέλει. 

καλὸν χὸ γεκον" 
7, 9) 9 Ν Υ͂ 9 

γνωμῆν εἐγχουσίιν, εὐτυγῆς εἰήν ἐγω. 
-- Ν »" -“ ἐν ᾿ “ 7 Ψ " 

καλῶς τῶ τῶν θεῶν καὶ τὰ τῆς τύγης ἔγει 
ο ἊΝ 7 ’ ὍΣ 3 , “ 

παῖδες τε γὰρ μοι ζῶσι, κακπεέῷευγε γη᾽ 

ἀπὸ σφενδόνης ἐχωρίζετο τὰ μέλη αὐ- 
τοῦ ἀπ᾿ ἀλλήλων. 

1294. ““ στρατῷ Βᾶνϊηρ Ἰτηπηθ αἰ ίε] 
ΡΓθοραθά, Βγαποκ ρῥτοΐθιβ ᾿Αργείων ὅ- 
πλα, ΠΟ ΠΟνΘΥΟΙ 15 τορθαῖθα ἴπ 
1207.᾽ ῥογϑοῆ. 

1206. ““ Βευποκ 85 δαορίρα ὄχοι, 
{Ππ|Ὸ σοπ)θοίυτα οὗ Μίαβου. ὁπλῖταί τ᾽ 
εἰς ὅ.08].᾽ οΥβϑοη. ἁρμάτων ὄχους 18 
8. ΡΘΙΙΡΠΓΆ815. ἔου ἅρματα, οἵ γν ΟΠ. νν6 
τηθθῦ νὰ δὴ ἰπβῖδηςθ 1πη ΠυτΓ. ΗἸρΡ. 
1101. οἰκεῖος αὐτὸν ὥλεσ᾽ ἁρμάτων 
ὄχος : αἶδο ἴῃ ΦΌΡΡΙ]. 002. ἁρμάτων 
ὀχήματα. 866 Ηεο. 298. 

1210. ““ τροχοὶ δ᾽ Μ.᾽ ονβοη. (Οἷς, 
ΗρρΡ. 1229. ξύμφυρτα δ᾽ ἦν ἅπαντα" 
σὐριγγές τ᾽ ἄνω Τροχῶν ἐπήδων, ἀξόνων 
τ᾿ ἐνήλατα. Χρῃ, (ὐγ. νἱῖ]. 1. 82. ὑπὸ 
τῶν παντοδαπῶν σωρευμάτων ἐξαλλομέ- 
ψων τῶν τροχῶν. 

1211. Οἵ, 89ὅ. Τιιαογοί. νἱ. 126]. 
(ὐοπίεδττοβ 1ἴὰ ἀσενυαέϊηι ταοΥ8 Δοσαη)}- 
Ἰαθαι. Ὑτρ. θο. 1]. δδ8. πηη08 
οαἰογταίϊηι ἀαῖ δίταρϑτη. 

1212. ἔσχομεν ὅς.Π0]. διεκωλύσαμεν, 
406 μαῦὸ πἰπαογοα : εἴ, 1112. 

1214. “Αἴτοῦ {18 π6 ΒΟ ΙρΘΓ 

1210 

εἰ ὃ ἀμοείνον᾽ οἱ θεοὶ 1215 

διἀά58, απ ἀουδιθα]ν ἔτοτῃ ἃ Ν3.: καὶ νῦν 
γὰρ αὐτὸν (16ρ. αὐτὴν) δαιμόνων ἔσωσέ. 
τις.᾽ ογϑβοΉ. 

1210. ““ ἔχοιεν ΑἸά. τυῖτπμ οι τηθδῃ- 
ἵπρ: ἔχουσιν αἰχιοβὶ ἃ}1] Μ55. οτ- 
ΒΟΉ. 

εὐτυχὴς εἴην ἐγὼ, πιαψ πιῃ ἰοξ ὑὕε 
“ονγεμπαίο ! ςἶ. 1599. εἴη δ᾽ εὐτυχέσ- 
τερος βίος. Ῥοιίοτ᾽ 5. {γα β]ίϊομι ΤᾺΠ5 
ἴΠ8: “5Ππου]ἃ ἰΐ6 (ὐυάβ σοῃοεῖνθ 
Κιηάοι ᾿πιθηΐβ, 1 ἔοο δοιαὶ βἤαγο ἐἢο 
20: Ὅαι {815 νου] γθααῖνε ἂν εἴην ἴπὶ 
1η6 Οτθοκ. ΤΠ6δὲ ἡ μίπαον ἐπί θγ 5᾽ ἴῃ 6 
ῬδΙαρναβί Θσχρίαῖηβ τὸ 6, τὸ φιλίαν 
ἐμβαλεῖν τοῖς νεκροῖς : Ὀαΐ {Π8 ὅ0}0]. 
Ὑγ ἢ τροτα ργο Δ Ὀ1Π1ΓΥ ΟΟΙΩΠΙΘ 8 {{π||85 : 
εἰ οἱ θεοὶ τὰ δίικαια κρίνουσι, καὶ συμβῇ 
ἀπολέσθαι τοὺς Θηβαίους : νν]ΙΘΠ6 8 
ἀμείνονα γνώμην τουβί θ6 ἀαπάἀθτβῖοοα 
ἴο πιθᾶῃ ΟἹΪΥ α αὐ οτοηί } μα θ᾽ θη, ΟΤ.8 
ΟΥ̓ΘΥ ν᾽ ΠΙΟἶ τιον 815 σᾶ Θχθτῖ ΩΟ ςοῆ- 
100]. ΒΙπ]ὰ 15 (Π6 886 οὗ κρείσσων 
ἴπ Εύτ. Ηδο. 00. ναυτικῇ τ᾽ ἀναρχία 
Κρείσσων πυρός. 

1218. ““κἀπέφευγε ΑἸὰ. Μ. Ἀ.; 
καὶ πέφευγε Κίηρ. εχ Μ88. οσοτίδ : 516 
Θά (. 10. 1. 1,614. ρτ. κἀκπέφευγε 
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" ο- " 

Κρέων δ᾽ ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευρμνάτων, 
ἊΣ: Π ᾿ὕ ͵ φ.. Ἧ ἵ »-- 

σῶν τ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι κακῶν, 
Ν Ν »“΄ὦ, ) Ν ΕῚ οω 

“ταιίδὸς στερηθεὶς, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶς, 

ἰδίᾳ δὲ λυπρώς' ἀλλ᾽ ἀἄνελθέ ῥῥοι πολιν, 

σί τἀπὶ σούτοις παϊὸ ἐρῶ δρασείετον ; : 

Οτοῖ. (αηΐ. 17. Κι, Εἴοτ. Τιοἰ ἃ. 58θοι 
μνηστευμάτων Οδηϊ.᾽ ΙογδΟΉ. 

1220. ἀπολαῦσαι : {115 ν ΘΓ ἰ5 υ584 
ἴῃ ἃ βΈπθγαὶ 56Π86, 0 56 [Ἐν ἐἰι6 δ0η56- 
μότισ68, τϑ 0 ἐΐιο διιὶές5, σοο ΟΥ̓ θα(ί. 
ΠΟ. 17. οὐ μὰν οἵδ᾽ εἰ αὖτε κακοῤῥα- 
φίης ἀλεγεινῆς Πρώτη ἐπαύρηαι, καὶ σὲ 
πληγῇσιν ἱμάσσω, ιυὑἰεΐδιον ψοις τοί 
ιδὲ ϑηλον ἐπ ἤει. ὁ ψοιν αγεϊῇο68, 
Ϊ. 6. Βυΐξου ἔοτ. ὅδ {πΠ6 ποίβ οῇ [8 
56 οὗ κερδαίνω, Ηεο. 516. Μαίῃ. 
αν. ὅτ. ὁ 361. 

1228. δρασείετον ὅϑοΠο)]. ἐπιθυμοῦσι 
δρᾶσαι, παρασκευάζονται. ὅ66 Ν6α. 92. 
ὙΒ656. νϑγῃὴβ ἅτ [ογτηθα ἔγοιῃ {Π|6 ζαΐ. 
οὗ 186 5ἐπιρ]8 νϑυθβ, 8πΠα σουσθβροῃά ἴὸ 
1Π058 1οΥπιϊπαίϊηρ ἴῃ 210 τη Ἐξ τῃ, ρατε 
ἐιιγῖο, Θϑιιγῖο, ὅζο. Τϊοῦ ἅτ αἀδτὶνοα 
ἔγομῃ {π6 ξαξ. ρατεοῖρ 68 ραγέλιγ 5, 651ι- 
28. ΤΊΘΙΘ ἅΓΘ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἰὐγθηῖυ οὗ 
1}15. 6155 10 86 ἰουπά ἰπ ατϑεκ, δο- 
φοτάϊηρ ἴο ΚΔ εἸκ. 

1224. ““Τὸ {π6 ᾿πβίδησθϑ εἰίθα δὲ 
Οτοβί. 1679. δα ΡΙ]αῖο Ῥο]ι. Ρ. 177. 1. 
ΑἸά. 180,21. Βα5. 292, (. Ηδι. 561. 
Β. Ετέι. 184. Ε. Γι ταᾶΓ, ΑὙϑΈ 1465. 111. 
Ῥ- 728. δὰ, (πίοσ, ᾿ὶ. Ρ. 420. 1600. 
Ῥογϑοπ. 656 Ἰηβίδπορβ τοδί ἰο {Π6 
1586 οἵ δεῦρο ἴῃ γτοίβσθησθ τὸ ἐΐμιθ, ἰξ 
Ὀοίηρ ΡτΟρευνΥ 8ῃ ἃαγ- οὗ ρίας: 508 
Μεα, 6008. 

ἐα τὰ λοιπῶ, δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχ εἴς. 

φοῦτ᾽ εἰς ὑποπτὸν εἰπας" 

μεῖζόν σι χρήζεις, παῖδας ἢ ἢ σεσωσμένους : 

καὶ τἀπίλοιπα γ᾽ εἰ καλῶς πράσσω, κλύειν. 

μέθες μ'" ἔρημος παῖς ὑπασαιστοῦ σέθεν. 
͵7ὔ χὰ Ν Ἃ ς Ν 7 

κακὸν τι κεύθεις, καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῷ. 
3 ᾿ 7 Φ΄ 0 πϑο ει τ 9 "“ ΩΝ ’ 

οὐκ ἂν γε λέξαιμν ἐπ᾿ ἀγαθοῖσι σοῖς κωκα. 

οὐκ εοτέον. 

1980 

1226. ““ἢ παῖδας ΑἸάυ5. τοι 8 
ψῊ 1} ταοϑβί 59. παῖδας ἤ." ΟΊ 80Ὴ. 

1227. “Καὶ διὰ γε ἃΓ6 αϑι8 }}Υ 586- 
Ρδιϑίεα ὈΥ βοιῃβ οἴμϑι νγοτὰ οὐ νγοτά5. 
ΤἬΘΙΓ 56 15 1Π Βα ρογδηάϊηρ Βοπιθίμηρ 
οἵ πιοῖθ πιοιυθηΐῦ ἴο Βοιηθῖμπο οὗ 1658 ; 
ποί νγανὶπρ Οὐ Βοίι[Πρ᾽ 5146. [Π6 [ἰΔ(ἴου, 
ἃ5. γε ἃΙΪοη6 σουἱὰ ἄο, Ὀαΐξ διηρ "γίηρ 
αηά δχασρογαίίηρ [6 συ] ]016 : δίεπε!. 
Ἑλληνικόν τοι τὸν ὅμόθεν τιμᾷν ἀεί. 
Ὑγηά. Καὶ τῶν νόμων γε μὴ πρότερον 
εἶναι θέλειν : Εἰαγ. Οἵ, 481. ψέ5 ; αηά 
τυῆαέ 15 ὭιΟΥΟ, ὅτο. 4. ἡ. τυ]αΐ γοὰ Πᾶν 8 
ΒᾺ1α 15 ἴσαθ, θαι [Πἰ5 185 ΠῸ [6855 ἴτ6, 
ἃπα οὗ 5}}}] ρυθαΐθσ. ᾿ἱπηρογίθποθ. ὅ0 
ΡΗφη. 1227. οορεν. Ρ. 87. εα. 
δάσο, 

1230. ““ κοὺκ ἄν γε ΑἸά. Κιῃρ Πλ5 
αἰσοασγαθα {Π6 σοπ)αποῖίοπ, νγιῖῃ (8 
ΒΆΠΟΌΟΗ οὗ Μ455.: οὐκ ἄν σε 1,. ΔΙ, 
ΨΒΙΟἢ ταϊσῃΐ δαταῖὶ οὗ νἱπαϊσαΐίοη, Ὀγ 
ἈΠΟ Θγβίδπαϊηρ σε ἔοτ σοι, νν Π]0 ἢ} 566 Π}5 
ἴο 6 [86 οσᾶ868 ἴπη Ιρῃ. Δα]. 814. (οἵ μ᾽ 
ἀεὶ προσκείμενοι Λέγουσ᾽,) ἃ αἸρΒῖΠοΙρ, 
Βαίοτγθ ἃ Βμῃοτί νουγϑὶ Ὀθίηρ' ἱποαρϑὺϊθ οὗ 
6] 159 : οὐκ ἂν σπιπουΐ γε Ὁ). Υου 
πιῖσῃς 8150 γθδ4, ΘΙ 1 ποῖ ἴοο ἴᾺΓ ΤΘ- 
τονϑα ἔοι 1Π 6 σοτάπιομ τϑδαϊηρ, οὐκ 
ἄν τι---κακόν.᾽" Ῥογβοη. ϑομο 6 ἔν σσου]Ἱά 
Τϑδῇ σε ἴῃ {{|15 11η6, 8 ἃ τοίδϊ πη γε ἴῃ 186 
Ὡθχῇ, ῬΏΠΘΙΘ ΠΕ ΘΟΠΒΙΘΙΒ 1 6558} 18] ἴὸ 
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Το. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἦν μῆ ἵζει φεύγων ἐκφύγῃς πρὸς αἰθέρα. 

αἱ αἴ τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 
φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά ; 

τῶ παϊὸς τὼ σῶ μέλλετον τολμήματα 

αἰσγιστα, γωρὶς μονομνῶνγ εἰν παντὺς στρατοῦ, 1258 

λέξαντες ᾿Αργείοισι Καὸμείοισί τε 
εἰς κοινὸν, οἷον μήποτ᾽ ὠφελον, λόγον. 

᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽ ὀρθίου στοθεὶς 

ἴΠ|6 56 η56, ἃπΠὦ δ ρΥθ 5568 18 ἴοτοθ {Πὰ8: 
ψ68, διιὲ ψοῖι διαἰ ἐποι ]., πλιῖ655, το. 
5868 δῖαα. 868. 

1231. ““ εἰ Α]4. ἣν Ψαὶοκ. ν᾽ Μ55. 
ΘΘΠΘΙΆΙΥ. [1 Πᾶνα αἰδϑὺ δαϊίβα με ἴοτ 
γε ν 16} ΜΙ αβργ. ἔτουα δηΐ. Μ, Ἐν. 564]. 
Ῥταης Κ᾽ 8 τη θιθτ. Ὁ. Ῥ. Αδίορἢ,. Αοἢ!- 
178. Δεῖ γάρ με φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν ᾿Α- 
χαρνέας. Νὰρ. 167. Ἦ ῥᾳδίως φεύγων 
ἂν ἀποφύγοι δίκην. Ἡροτοά. ἰν. 28. ὃς 
ἂν φεύγων καταφύγῃ ἐς τούτους, ὑπ᾽ 
οὐδενὸς ἀδικέεται. ΤΠυ5 Ατςοῇ., νν 16} 
ΑΙ] Κ. ῥΥοραΥ ἄρρτονθ8. ΝΥ 6ββθ]ησ 
ΔΡΙΥ οἰ(68 ν. 95. Ήοσῃι. 1]. Ξ. 81. Χαῃ, 
ΛΔ. 11. Ὁ. 109, 19. τὸν γὰρ θεῶν πό- 
λεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους 
φεύγων τις ἀποφύγοι. ἴῃ ἴΠ688 ρ85- 
Βᾶρ65 ὈῪ (Π68 5'τηρ186 σϑὺὺ {{Π|π αἰ(θιηρί, 
θγ {πὸ εοτηρουπά [Π8 οἰδεῖ 15 1η6]- 
οκἰρά.᾽ ονβδοη. Οἵ. Μεα, 1298. 
“Ἡροχοά. ἱν. 132. ἣν μὴ ὄρνιθες γενό- 
μενοι ἀναπτῆσθε ἐς τὸν οὐρανὺν,---οὐκ 
ἀπονοστήσετε ὀπίσω. ἴμτ. Οτ. 1595. 
ἤν γε μὴ φύγῃς πτεροῖς. Τρ}. Τ', 843. 
δέδοικα δ᾽ ἐκ χειρῶν με μὴ πρὸς αἰθέρα 
᾿Αμπτάμενος φύγῃ.᾽᾿ ΝΑ] οἶς. ΒΌΡΡΙΥ 
λέξεις ἃἱ [Π6 σοτητηθποθχηθηΐ οὗ ἔπ 6 6. 
566 Κιάα οὰ ἤογδςθ ὅϑσῃ. 11. 7, 11. 

1282. ἐξ εὐαγγ. φΦ.» αἴίον πιῳῷ σοοὰ 
μδιῦθ: ΟἿ {{Π18 056. οὗ [Π8. ΡΓΘΡ. 568 
Ηες. 908. 1142. Μοά, 1180. Τιῖνν 1. 
16. Ροβίᾳιδῃι 61; ἰἅτη ἰγ0240 616 56- 
το πᾶ οἱ ἐγδηαθῖ ἃ Πὰχ τϑα 1, 

1299. ἀλλὰ (κελεύεις) μην. Κ΄ ““ϑοτηδ- 
{λπῦ8 5 {Π|6 1ηῇη-. Τρ] θγθ5 ἃ νοσὰ ἴο 8 
ΒΌΡΡ 64 ὙνΒΙ ἢ 15 (Π6 ΟΡΡυδῖ:6 (0 [6 
Ῥτδοθαϊπρ οη6, ἃ5. ΕΒ θιοα, νἱῖ. 104. ὁ 
νόμος--- ἀνώγει τωῦτὸ αἰεὶ, οὐκ ἐῶν Φεύ- 
γειν οὐδὲν πλῆθος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, 

ἀλλὰ μένοντας ἐν τῇ τάξει ἐπικρατέειν 
ἢ ἀπόλλυσθαι, 85. κελεύων, [Π8 σΟΠ ΓΑΥΥ͂ 
ἴο οὐκ ἐῶν, ἃ8 (ἷς. Εἴη. 11, 21, θδ. 

Οοτρ. Ηετοά. ν]]. 148. ἼΠαςο. ἴν-. 9.᾽ 
Μδί. τ. στ. ὃ ὅ84. ϑορᾷ. (Βα. 7. 
241. τὸν ἄνδρ᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον,--- Μήτ᾽ 
εἰσδέχεσθαι, μήτε προσφωνεῖν τινὰ,--- 
᾿Ὦθεῖν δ᾽ ἀπ᾿ οἴκων πάντας, 850. Κε- 
λεύω. Ἑπν. Οταβϑί. 890. Οὗτος κτα- 
νεῖν μὲν οὔτε σ᾽, οὔτε σύγγονον 
Εἴα, φυγῇ δὲ ζημιοῦντας εὐσεβεῖν. 
Ηφτθ ΕἸπι5]. σαοίθβ {Ππ ἢιδί ἔρ. ἴο 
Τί). ἱν. 8. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσ- 
θαι βρωμάτων, ἃ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετά- 
ληψιν μετ᾽ εὐχαριστίας, νΕτ6 [Π6 
6}11ρ518. 15. {π8 50 ρρ!16 ἃ ἴῃ Θὰ Τ͵ΔΠ8- 
Ἰαϊλοῃ : “ Του δι αϊηρ ἴο ΠΙΔΙΤΥ, ἀπὸ 
οοπιηιαπαϊηρ᾽ τὸ αὐϑίαϊη {ΓῸπὶ πιθδίβ.᾽ 

1234. ““Ῥοβί μέλλετον 6 νἱεῖῃο τολ- 
μᾷν Βαρρ᾽θηάσμ ; ὨΪΔῚ 6015 λυπροηάᾶ 
σοηβαθιι μέλλετον μονομαχεῖν.᾽ 

ψαῖοκ, 86 ἰαἴίθυ πιδίμοα 15 ταῦςῇ ἴο 
6 φγοίουγθ : τολμήματα αἴσχιστα 
Ψ1}1 {πΠ58 θ6 'ῃ ἀρροβιίζοπ. ἴο μονομα- 
χεῖν : μέλλετον μονομ., ὅ ἐστι τολμ: 
αἴσχ. : 566 Ηος. 1150. Οτεβί, 1180. 

1286. λέξαντες ἴον λέξαντε: 588 ν- 
69. 

1297. εἰς κοινὸν, ἸΏ μεῖς ς Ἑπτ, ΟΥ. 
764. εἰς κοινὸν λέγειν χρή. 

1238. ““ Ἐτεοκλῆς προὐπῆρξ᾽ βἀά, 
ΑἸΙά. Οτοῖ, Μαυβρτ.: δι ᾿Ετεοκλέης, 
ν᾽ Πΐοἷν {Π|6 τηθίχα Γθαυΐτοβ, 18. ἔσαπα ἴὰ 
Ὁ. Οδηι. Κα. Μ. ΒΒ. πὰ ἀουδί1ε88 
οἴμοιβ. ἀραΐῃ προὐπῆρξ᾽ 4088 ποὶ δα- 
τηϊῦ ἃ οἵδβῖβ, ἃ8 Αἰάμϑ βθϑηβ ἴο πᾶν 
βιρροβθά, ὑυΐ ἔοτπιβ 8 δπᾶρθϑί ; ΠΟΥ͂ 
ἄἀο ] ὈοΙθν μαΐ {15 σοπιρουπα ν᾽ὰ5 
ἴῃ δσίβίθπος δι {π18 ροτίοα ; αἱ ἰθαβῖ 1ϊ 
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“4 εῳ ἰον νυ; 

πύργου, κελεύσας σῖγα κηρύξαι στρατῷ 
ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάται, 1240 

Δαναῶν τ᾽ ἀριστεῖς, οἶπερ ἤλθετ᾽ ἐνθάδε, 

Κάδιωου τε λαὺς, ρμῆτε Πολυνείκους χάριν 
ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε, μήθ᾽ ἡρνῶν ὕπερ. 

ἐγὼ γὼρ αὐτὸς, τόνδε κίνδυνον μεθεὶς, 
μόνος ξυνάψω ξυγγόνῳ τῷ ᾿μῷ μάχην" 1945 

κἂν μὸν κτάνω τόνδ᾽, οἶκον οἰκήσω μόνος, 

ἡσσώμρωενος δὲ τῷδε παραδώσω μόνῳ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες, ᾿Αργεῖοι, χθόνα 

8. 0 σογα δχίδηϊ ἴῃ {Ππ|Ὸ Ατἰιὶς ροοίϑ. 
Βθϑαὰ {πργθίοσθ ψῖτ πποβί Δῖ88, δ᾽ 
ὑπῆρξ᾽, ψ ῃ]οἢ Μά οκ. ἤτθὲ τοϑίοσρα. 
Εὸτ ἀπ᾽ βϑοιηβ Νῖ558. ᾶνβ ἐπ᾽, θαΐ {16 
Ταοαῖνθα τραάϊῃρ 15 θοιίοτ. ΟΊ 80Ή. 
ΟΝ 1028. ““Ψετθβ ψθοἢ ΌΥ ἐπεὶν πᾶ- 
ἴὰΓΡ ΘΧΡΓΘΒΒ γϑϑί, ΔΓΘ Οἰΐθῃ τηϑ48 ἴὸ 
Βδιονν πιοϊοῃ ὈΥ πιθᾶπῃ8 οἵ [Π6 ρτ8ρο- 
8: {10Π}8 ἀπὸ αηά ἐκ, Ὀδοᾶιιβθ δ δοίϊοη 
15 ἃξ [8Π8. 5ᾶ1|6 ἴλτη6 ᾿τηρ]164, ἴο νν ΒΙ ἢ 
1η:8. πιοίξοπ ΡΤΟΡΟΙΪΥ͂ ὈΘΙΟΠΒ8. ΒΡ}. 
Δπέρ. 411. καθήμεθ᾽ ἄκρων ἐκ πάγων 
ὅπήνεμοι, θθοᾶιι56 {6 468 οἵ ᾿γίπρ ἰπ 
ΔΙΩΡα5}} ἴο τναίοῃ, κατασκοπεῖν, 15. τπ- 
ἀεγβίοοα πὶ καθῆσθαι, υεὶτἣ τυ ΐο ἢ 15 
οοπηθοῖθα {116 ἀἰτθοίίοπ οὗ {ΠῸ δ ν 68 ἴ0 
ΔΠΟΙΠΘΓ Ελτο; Ιη {Π6 [Ὁ]] ον πα ῬᾶδΒ- 
Βᾶ665, 1]. Ξ. 158. Ἥρη δ᾽ εἰσεῖδε χρυσό- 
θρονος δ θα κ μοῖξι Στᾶασ᾽ ἐξ Οὐλύμποιο 
ἀπὸ ῥίου. Ἐπτ. Ττο. 527. ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν 
λεὼς Τρωάδος ἀπὸ πέτρας σταθείς. 
Ῥῃαη. 1238. ᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽ 
ὀρθίου σταθεὶς Πύργου, 86. λέγειν ἐς 
κοινὸν, {Π| νϑιθϑ στϑυηδῖ ὑσὶ ἢ Πᾶνε 
ῬΓΟΡΟΤΙ͂Υ {πΠ6 οσοπϑίγασίϊομ νν1}} ἐκ ΟΥ 
ἀπὸ, Δ]τΠΟρ}. {πον πιυδί Ὀ6 τἈ ΚΘ 
αι αἀἰαίθ!ν αὐζεν [ῃΠ6 ν, ἵστασθαι. 
Δι. Οτ. 6τ. 8 596. 6. 

1289. 5.80]. κελεύσας τοῖς κήρυξι 
σιγὴν κηρῦξαι τῷ λαῷ. Ἐπτ. Ηρτδε!. 
830. ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην' ὄρθιον Τυρσηνικῇ 
ΞΡ Ως 56, ὁ σαλπιγκτής. 

1241. ““ἀριστῇς ἴιετα δπᾶ Ὀεῖονν, 
1200. Ῥταποκ Πᾶ5 δαϊτοὰ ἥτοπι (Π6 
ΠΙΒΠΔὮΓ. ϑονοαὶ δῖεβ. ἃπἃ ΘΟΆΠΙΡΘΣ 
81 τΠ6 σου)υποίζοη. "ἢ ΡΟΥϑΟΠ. 

1245. ““Βηυηεῖς 88 δα τηιτθα μόνῳ, 
γμιοῖ γ 8]οΚ. σοπ]θοτατοά, Γρτθίδγ πῃ 6 
οἴπϑι σΟΠ]ΘΟἴαΓΘ Δ] 6ἀ ἐο ὃν αΐίοκ., 
μόνῳ ἴοτ τῷ ᾿μῷ: [Ηϑτδε]. 807. ὀμοὶ 
μόνος μόνῳ Μάχην ξυνάψας :] ἴοτ' 4[- 
{Ππουρἢ αὐτὸς 5 Οἴτοη μαΐ ἴοτ μόνος, 
(493. 1774.) γεὺ αὐτὸς μόνος 15 τὸ 
(Δαιοοργ. Ββϑιάθβ Ευτῖρ. Πᾶ5 Ὧ6- 
βίρηιθα!ν τορθαιθή {Π|8 νγοτὰ ; ἴογ ἃ- 
βαΐη 1247. Ῥτγάποκ 85 γγὲ}] τοβιογο 
μόνῳ {τοτὰ 15. ἡπϑηιδύαη, νυ Ὠ1οὶϊ τθδα - 
ἴῃρ β΄ ΠρΘτ᾿β ΘΟΡΥ αἷἶϑο αἴοταθά, ἴῃ 
{6 ρμίασθ οὐ πόλιν, ΟΥ, ἃ8. {Π6 ΔΙ58. 
Οδηῖΐ, ΕἸΣ, μὰν 1{, πάλιν. Ἐπτιριθ5 
Δ Πλι1565 ΠΙ Π156|} 5᾿τ 1] Υ]ν Ὑγ!{}} {π6 ντοτὰ 
ἀδικῷ ἀπὰ τ(5 ἀθγιναίνθβ, ἴθ Οτθϑῦς 
6038. αἷθο νῷ) κακὸς ΑἸἰσοϑί, 718. 
ΜΆ] Κοπδθγ νγε]] χα ρ] ΑἸ η5 {Π6 ρδτίϊοῖρ 6 
μεθεὶς Ὀν ῥίψας.᾽᾽ Ῥογβϑοη. Ἐπτ. ἈΠΙ68. 
154. ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε κίνδυνον θέλω 
“Ῥίψας κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων μο- 
λεῖν : Πθῖθ, ἃ5 δ᾽ 8] 0]κ. γθγδικβ, μεθεὶς 
ψ υ]ὰ αἰοτα {116 Βα πιο 56η86 : (Πατίηδ' 
θὲ αἰ ποιιο νέ, οὶ ΠΡ θγ {115 ἀ(αὉ}56}}} 
{πᾶτ 6 σϑγῸ5 ἃ. 8] 16 1 5151 σατο 
15 ἀρραγθῃΐ ἵἴτοπι αγ, Ητρρ. 9556. ῥίψω, 
μεθήσω σῶμα: ἃπά Ηθ].1412. μεθεῖναι 
σῶμ᾽ ἐς οἶδμα πόντιον. ῬΙιοιϊα5 : κίνδυ- 
νον ἀναῤῥίψαι λέγουσι, μεταφέροντες 
ἀπὸ τῶν κύβων : ἔο γι α γἱδίς, ἐο δέαν 
ἐμ παζανρὰὶ οΓ ἐννο εἰϊρ. 

1248. ““᾿Αργείαν ΑἸὰ, δια 56 νου] 
Ν359.. ϑοιηθ ᾿Αργείων. ᾿Αργεῖον Ἡ. 
᾿Αργεῖοι Ῥταποκ ἔγοτῃ [6 πιθιλῦτ. δηὰ 
τ 5 ϑοα!Π σ τ ἡ ΡΟΥΒΟΉ. 
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νείσεσόςε, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

,ὕ Ἁ 7 ὺ 
βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε, 

ς “ Ν' ο Φ "“ ψ 
Σπαρτῶν τε λαὺς ἅλις, ὅσος κεῖτοωι θονών., 1250 

σοσαῦτ᾽ ἔλεξε σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 

ἐκ τάξεων ὦρουσε, κἀπήνει λόγους. 

πάντες δ᾽ ἐπεῤῥόθησαν ᾿Αργεῖοι, τάδε, 

Κάδωου τε λαὸς, ὡς δίκαι ἡγούμενοι. 

ἐπὶ ποῦσδὲ δ᾽ ἐσπείσαντο, κὰν μεταιχμίοις 1258 
ΟΦ ακ 2 74 ’ὔ 

ὅρκους ξυνήψαν ἐμμένειν στρωτηλάται. 
7] 3. “ἢ ως“ 7 “ 

ἤδη ὃ ἐκρυπτον σωμῶὼ παγγχάλκοις οσλοις 
᾿ δ 7 4. 72 

δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι" 
΄Ζ ᾿ ΚΠ 5) 7) “ Ν 7 Ν 

Φίλοι ὃ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμνον Ζθονος 

Σπαρτῶν ἀ ἀριστεῖς, σὸν δὲ Δανοίδῶν ἀ ἄκροι. 1260 

ἔσταν δὲ λαμπρῶ, χ γρώμνᾶ τ΄ οὐκ ἠλλαξάτην, 

μαργῶντ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 

1249. ““ Δ[55. Πποταδία ὈΘίνγθθῃ νί- 
σεσθε, ἃ8 ΑἸάας, νίσσεσθε, νείσσεσθε, 
νεΐσεσθες. Βυΐ [Π6 1αδ0 15 ΠΊΟΤΘ ᾿ᾶρτθ6- 
ΔῸ]6 ἴἰο ἃμαϊορυ.᾿ Ρογϑοῆη. ΟἿὮ 1]. Γ 
74. τοὶ δὲ νεέσθων Αργος ἐς ἱππόβο- 
τον. Νίσσομαι οὐ νείσομαι 18 ἃ ἰθηρτῃ- 
Θηθα ἴοτμη οἵ νέομαι, ψ ΙΟΝ Πδ8 ἃ 
ξαταγθ 5656 ἴῃ (δ ριθϑεηῖ, 566 Μαϊζῃ. 
στ. ὅτ. Ρ. 422. 

1250. ““ΨΑ]οκ. σομϑιάθυβ {118 σ οΥ58 
ἃ5 ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ : δὲ ἴοι τε 414. ἀπ 50Πὶ6 
Δῖ55. Μδῃην ὃς ἴον ὅσος : ἴῃς βεσοῃᾶ 
Τιονάθη λαῶν ἴοὼγΥ λαός. Αἱ [Π6 ὁμὰ 
ΒΌΙΠΒ ἢᾶνθ νεκρός : θανὼν 15 οτη![(64 1η 
1). Ρογϑβοη. ὅ86 ες. 278. 394. 

1251. ““ἔλεξ᾽ ὁ σὸς δὲ ΑἸά.: Ὀαΐ 
ΒΘΥΘΙΆΪ ΟΟΡΙ65 ΟΠ {Π6 ἃ101616.᾽᾽ Ρὸον- 
80Ὲ. ΗΙρρ. 1015. εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς 
ἦσθ᾽, ἐγὼ δὲ σὸς πατήρ. 

1252. ““ ὄρουσε Αἰά, σνιπουῦ (ἢ 8 
Δαρτηθηΐ, οοπίταῦν ἴο Μ|55.᾽ οΥϑΟ0Ή. 

12ὅ8. ἐπεῤῥόθησαν : εἴ, Ηφο. δδ]. 
Οτοϑί, 902. ᾿Επεῤῥόθησαν δ᾽ οἱ μὲν, ὡς 
καλῶς λέγοι, Οἱ δ᾽ οὐκ ἐπήνουν. ΤΊι6 
γΘΙῸ 5. ἀθυῖνϑα ἔγομῃ ῥόθος, ἐἢ6 ἀαϑ]ιϊηρ' 
4Γ (κα τσαῦο8 ἵν τοιυὶηρ, δια {Πποσθίογα 
1 0 165. ἃ βὐηιμι απρθοῖα δἰιομέ : ἤθποθ 
ἐπίῤῥοθος, ὁπ.6 τ0]ιο γομ5 τοὶ ἦι, ἀποί ιν", 
α Ποίροῦ. 

125. ““ ἐπὶ τοῖσι δ᾽ ΑἸὰ. ατοί. ἐπὶ 
τοῖσδ᾽ ποί ἃ ίενν 58. Βαί Ψ]εῖς. μὰ8 
ῬΓΟΡΘΙΙν βαϊρὰ ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἔτοπι {Π6 
ΒΘΟΟΠα [6 γάθῃ, νι} νν Π1ο ἴῃ6. Μ8. 
Μ, δά, δρρδιθηίν, Ο(αηέ. α "1. ΡΓ.) 
ἌΡΤΘΘ. Αἱ ΒΙΤΩ]ΔΥ ΘΙΓΟΥ σου 1 Οτθϑβῖ. 
888. ἃῃᾷὰ ἃῦον 638.᾽᾽ [ονϑβϑυῆη. Ἐπὶ 
τοῖσδε, ὁπ ἐΐο56 σοπαϊίϊολια Σ 566 Ἦθο. 
715. 
1187. 

1256. ““στρατηλάτας ΑΪά, 6 Ρ΄ατο8 
Μ185. στρατηλάταις τοί, 5ε4 στρατη- 
λάται 1.614. αἴδτα8. οἱ ϑοδ]σουὶ οο- 
ἄοχ. Ρογβδοῆ. ὍΤΠ6 ογάοσ ἰδ : καὶ 
στρατ. ξυνῆψαν ὅρι. ἐν μετ. ἐμμένειν 
ταῖς σπονδαῖς, ἴο Ὀ6. ΒῈΡΡΙ1Θ6α ἴτοηι 
ἐσπείσαντο. ὅὃ66 Μεά,. 751. 

1259. ““ πρόμαχον χθονὺς .}. χθονὸς 
πρόμον ΕἸοῖ. ν᾿ ΒΙΟΒ ἱπ {πΠ6 ργθοθαϊηρ 
11πὸ ἕου δισσοὶ παὰ οἱ τοῦ ἴτοηι 1879. 
ΠΘΙΘ. οπ {Π|0 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ΘΟΆΠΙΣΟΙ Βὰ5 
ποία δισσοί.᾽ ΡΟΥ8ΟΉ. 

1261]. ““ χρώματ᾽ ΑἸά., νιΐοϊι Οτο- 
15 σοττθοῖθα," ογβϑοη. Δ αἷςκ. σοτὰ- 
Ρᾶγ65 1]. Ν. 279. Τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ 
τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ. Τοῦ δ᾽ 
ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἂρ τρέπεται χρὼς, οὔτε τι 
λίην Ταρβεῖ. 

1202. Μυτεῖυβ, εἰϊεὰ Ὀγ ΨΑ]0Κ., 

Οη [86 νεσῦ σπένδω, 8.86. Μεά. 
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παρεξιόντες δ᾽ ἄλλος ἀλλοῦεν Φίλων, 

λόγοισι θαρσύνοντες, εξηύδων τάδε" 

Πολύνεικες, ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρθώσωι βρέτας 1206 

τρόπαιον, "Αργει τ᾽ εὐκλεῶ δοῦναι λόγον. 
3 7ὔ Ι] Ω» ἴω 7ὔ ν οι 

Ἰσεοκλέο δ᾽ αὖ, νῦν πόλεως ὑπερινουγεῖς, 
(π-} »,» 7ὔ ᾿ -- 

νυν 7} 70- γενορνένος, στήττξον ζφξομείς- 

σάδ᾽ ἠγόρευον, παρακαλοῦντες εἰς μάχην. 

μάντεις. δὲ μῆλ᾽ ἐσφαζον, ὃ ἐμπύρους τ ἀκμὰς 1270 

βἥξεις ΄ ἐγώρνων, ὑγρότητ᾽ ἐγωντίοιν, 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ5 Πον. Οαγπη. 1. 1ὅ, 27. μιν 
ἴθ ΤΘρΡΘησΘ ἃίτοχ ΤΎΔΙ468: ἃπα (Πιι8 
ΤΘΠάθῖ5. {Π6 ᾿ἰπ6: Παρίαμι ιγδπέθ8 
ηεϊξέογο αἰξθν' γι. αἰἐοτιιη. 

1263. ““ παρεξιόντε δ᾽ 501η6, 601- 
ΤαρΕν: ἄλλοι ΑΙα. ατοῖ. ΆΓΠ6Β 
Ὠὰ8 δαϊίεᾷ ἄλλος, ἃπὰ {{πῸῈ8 5θνϑτιαὶ 
ΜΜ3858. ἄλλοις 11. ὉΥ ἃ οοπίαϑίοη οὔ {116 
ἔνγο γθδαϊηρ3. Τῃ Ληρβίρμ, ΡΙαι. 78. 
ἐνδεικνύμενοι ἕκαστος εὔνοιάν τινα 18 
5111 οὕ, ΔΙ Πουσἢ ἃ Ρογίοη οὐ τῃ6 
Μ88. δηὰ ϑδαϊάαβ ν. Φλᾷν, εἶνο ἐνδεικ- 
νύμενος." ογϑοη. ““Αλλος ἄλλοθεν 
Ἰηνοϊνηρ (ἢ 6 4684 οὗἨ {μ6 ρ]υγα! 18 
ΒΘΠΘΓΆΠΥ Δοσοπρδηϊθα ὈῪ ἃ νοτῦ ἴῃ 
ἴηᾶί παπιροῦ: 1]. 1. 811. ὡς μή μοι 
τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος. 
«Ἔβομ. Αρ. 006. ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλ- 
λοθεν κατὰ πτόλιν Ἕλασκον εὐφημοῦν- 
Τες. Ῥ]δΐί. Οβιτη. ἐη. καί με ὡς εἶδον 
εἰσιόντα ἐξ ἀπροσδοκήτου εὐθὺς πόῤῥω- 
θεν ἠσπάζοντο ἄλλος ἄλλοθεν. 118 
180 ἠρώτων δὲ ἄλλος ἄλλο ἐδ. ρΡ.1017.᾽ 
Μαίει. αν. ὅτ. ὁ 301. 

1264. «“Τιια5 ΑἸά 8, σογτθοῖὶν : λό- 
γοισι θαρσύνοντες (---τε (΄, 1).) προσ- 
ηύδων Ον 10. [.. Τιοἰά. ρτ. Βτυποκ 
ἔγοπα [π6 τηθηιθτ. 88 δαϊοή, λόγοις 
ἐθάρσυνόν με κἀξηύδων τάδε. Ρογ- 
801}. 

120ὅ. ἐν σοὶ, 50. κεῖται οὐ ἐστὶ, ἐέ 
ἀορεπαβ οχυ ψοι: Ἡρτοά. νἱ. 109. ἐν 
σοὶ νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶν, ἢ καταδου- 
λῶσαι ᾿Αθήνας, ἢ κι τ. λ. ὅε6. ΜΙ6α, 
230. ΒΙοπιῖ, 6]. Ῥεῖβ. 177. Βιᾶββθ 
(ἡ. Τ' 804. 

Ζηνὸς βρ. Τρ. ((, 1487. Ἐπτ. Ηε- 

ΤᾺ]. 936. “Ὕλλος μὲν οὖν, ὅτ᾽ ἐσθλὸς 
ἸΙόλεως, βρέτας Διὸς τροπαίου καλλί- 
γικον ἵστασαν. ϑρρ!. 647. πῷς γὰρ 
τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόκος "Ἔστησεν ; 
586 Ῥοίιθυ᾽β στθο. Αηΐα. νοὶ]. 1]. βο 
111. 114. Ι͂ὴ ἅ:π. χι. 7. “ἄζπθᾶϑ 15 
ΤΟργοβθηΐθα 85 χίηρ ὉΡ ἃ ἱτορῃΥ ἴῃ 
Ποποῦ οὗ δΊδ18. 

1266. εὐκλεᾶ. ““Δ64]. ψ ΠΟ Πᾶνα 
ἃ σον 6] θϑίογθ (Πδ τϑγι!πδίϊοη ἴῃ Α τὶς 
σοηίγαοί -ἕἔα 1ηἴο -ἃ, ποῖ -ἢ: 6. μι 
ἀκλεέα, ἀκλεᾶ, ὑγιέα, ὑγιᾶ. π᾿ Ἰοηϊο 
Πα οτος (6 ε νοΐ ρΥθοθάθβ [ῃ6 
ἰθΥΠυΙ Δ ΟΠ -εα 15 ΟἸὨΪ66, 6, σ᾽, δυσ- 
κλέα, 11. Β. 115. ἴον δυσκλεέα ἴτοτηῃ 
δυσκλεής. ΡΙπά. ΟἹ. 11. 163. εὐκλέας 
ὀϊστοὺς, ἴογ εὐκλεέας.᾽ Μδι}. Οτ. στ. 
Ὁ. 113.: 

1208. “σκῆπτρον ΑἸὰ. σκήπτρων 
ΔΙπιοϑί 41} Ν55.᾽ ογβϑοη. κρατεῖς 
Β0Π0]. κρατήσεις ἔδει εἰπεῖν" νῦν δὲ 
εἶπε τὴν μέλλουσαν νίκην, ὡς ἐνεστῶ- 
σαν" ἔθος γὰρ τοῖς ἐπιθυμοῦσιν ἰδεῖν 
τι, εἰ καὶ μήπω ἐκεῖνο συνέβη, ὧς πα- 
ρὸν λέγειν. 

1270. ““ μάντεις τε εἰ ἐμπύρους δ᾽ 
ΑἸά. 5ρὰ δὲ ρῖὸ τε δ]58. ἤοη ρϑαοὶ, τ᾽ 
ῬΙῸ δ᾽ Ρ] υσῖπῖ: 1271. ἐναντίων ϑο]0]. 
οὐ ρᾶτ8 τπηᾶρῃᾶ σοάϊοατι: 1272. δυεῖν 
Οδμῃῖ. τθοχ καὶ τὰ (. κατὰ [Ὁ.᾽ Ρυν- 
8011. 

1271. ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν. Δ Ά]ΕΚ. 
8η6 8ἃ]} {Ππ6 σοπιμηθηΐδίουβ ρτγοΐθϑβ [Π61Γ 
᾿μπόγζάησθ οἵ (Π6 τηϑδηϊηρ οὗ (686 
γγοτάβ. ΤΠθν 866 πὶ (0 ἰμα]οαίθ ΒΟΠι6 
υηΐαν γα }]6. βδῖρη ἴῃ (ἢ6 ἥτε οἵ {6 
Βδοιϊῆςθϑ, δηὰ ἴὸ Ὀ6 ἴῃ Ορροβιῖίοι ἴο 
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ἄκραν ΤΕ λαμπάδ᾽, ἣ δυοῖν ὁ, - ἔχει, 

γίκης ῃ: σῆμα, καὶ τὸ σῶν ἡσσωμένων. 

ἀλλ᾽ εἴ τιν᾽ ἀλκῆν, ἤ σοφοὺς ἔγεις λόγους, 
4᾿ », 2.9 ο ΠΟ ὉΠ ν Ὡ ,ὔ 

ἢ Φιλτρ ἐπῳδῶν, στειγ, ἐρήτυσον τεκνῶ 1275 
»“- ς ’ ς ς υν 7] 

δεινῆς αἀρλλης, ὡς Ο κίνδυνος μέγᾶς, 
" Ἁ ᾽ὕ ΄ὔ ΄ὔ 

καπαθλα δεινὰ, δάκρυά σοι γενήσεται 
“Ψ ων ’ὔ 7,ὕ 

δισσοῖν στερείση τὴδ᾽ ἐν ἡμέρῳ τέκνοιν. 
Το. 

ἴη6 ποτὰ ῥήξεις. Ῥοίζεγ᾽5 δεσουπὶ οὗἉ 
116 οὈβθσνἈ ΠΟἢ5 τα οἢ 50}} οσοᾶ- 
ΒΊΟΠΒ 15 ἃ5 [Ὁ] Οὐγ8.: “οὐ 5160 }8 νΕ͵6 
Β0ΟΙ ἃ5 ἴῆθ58 : [ἢ {[|6Ὲ ἤδηιθθ. ἱτπητη8- 
ἀτΆῖθ! ν ἴοοῖς ΠΟ] οὗ ἃπά σοπδβυτηθα (ἢ 6 
ν]οΠλ, 561 ΖΡ ἃΐ ΟὯςΘ 8]] {Π6 ρᾶτγίβ οὗ 

ἰξ. ΑἸβ80 ζ 1π6 ἥδλτηθ νγὰβ ῥνυϊνλέ, ἐπ 
ἐμ6 ἤοτηα 9" α ρῃναηιϊά (ἐμπυροὺς ἀκ- 
μά): {{{Π6 ἅτθ ψοπῖ ποῖ οαἵ 111] ἃ]]} 
ν᾽ 88 Γβἀιιοθα (0 5865. (ΟΠΙΤΑΓΥ 58᾽6Π}8 
Ὑγ6 ΓΘ, Υῃ 6 ᾿ἰ γγὰβ Κιπα]θα συ ἀ1ΗΠ- 
σα] γ, ἡ θὰ 1Π8 ἥδιηθ νγὰβ αἰνή, 
(ῥήξεις.) ΒΘ 11 ἀ14 ποῦ ᾿πητηθ ]δίο Υ 
ΒΡύθαα 156] ονϑὺ 811 (Π6 ρΡαγίβ οἵ 1} 6 
σὲ πα, θαΐ, ογθορῖνς δΙοηρ, σοηϑαμηθα 
ἀποσα Ὁγ 11π||6 ἀπα [|1{{|; ψ θη, 1η- 
βίθαα οἵ δβοοπάϊηρ ἱπ ἃ βἰσγαῖρῃτ πὸ, 
ι ψ Βιτ]οα γοιηά, ἰυγπθ β᾽ἀθυναυ 8. ΟΥ 

ἀονγηννᾶγα8, ὅτο.᾽ ΜΔ]. 1. Ρ. 818. Τὸ 
16 Ἰαΐίου δὴ {Π6 ννοτὰ ὑγρότης, 
ὙΠῸ} Πὰ5. ΒοΙηθ (1 π|65 {Π6. πιθδηληρ οὗ 
“εαὶυιιέν, ἀκα πιπϑἐοακίη658, τὰν ρμτὸ- 
ῬΑ ΠΥ τοίου : ἐδ ἐ{{- Ὀοαϊπρ' Πϊοϊςογη δ᾽ 
οὗ {π6 ἥδηιθ. Ψ]οΚ. οἰἴθ5. 1η 1] βίτα- 
τοη ὅθηθοα (Ε΄. 115. 809. “ {ππΠὴΠ6 
Οἰάταβ 1018, οἵ πιἀ5 βίοι, ᾿Ἀοοία5- 
406 ρυτάτϊῃ νϑιτ!σθῖλ σο]ὸ ἰυ]1, Εὲ 
ΒΌΤΩΙΠΔ ΠῚ 1 ΔιιΓ5 [π505 ΘΧΡ]ΙΟυΪ οο- 
πιᾶτη ὃ ΑἩ Ἰαΐθτα οἰγοᾶ βθγριῖ ᾿ποθγίι8 
νυν, Ἐπ Πυοιμαηίθ (τυ! π8 ἤαμλο ]8- 
θαΐ ὁ’ ((ὑοϊηρᾶτθ [Π6 ἵνγο ]αϑί [1π|65 
ὙΥΠ} {116 Θχριθββίοῃ ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν.) 
ΑἸβο δίατα5 ΤῊΉΘΌ. χ. δὅ98. “ ϑδηραϊ- 
1605 ΠδΙΠΙΩΓΙΤΩ ἈΡ16685, ΘΘΙΩΪΠΌΙΩΠ.Θ 
ῬΘΣ ἃγὰβ ἰρῃθτιη, εἵ ο]ατὰ δην6ὴ τη θ α180 
[αϑιϊοῖα ἰπς15 Οὐ ἀοερί ; απο 1η 5ρ6- 
ΟἿ πὶ ΒΘΓΡΘΩ (15 ̓ πᾶΠ 6 ΑΠΟΙΡΙΙ ον ΤῸ 
νοΪνΊ, ἱγαπρίαθθ σαῦοστο Τ)οιηομῃδίγαί 

αἀαῦϊο.᾽ 
1212. ἄκραν τε λ. Τἴ {|| αροᾶ οἵ [86 

ὦ τέκνον ἐξελθ᾽ ᾿Αντιγόνη δόρνων πάρος" 

ἤδλτηθ νὰβ Ὀτίσιί ἀπά β] πἱηρ, 1 ροΥ- 
τοηἀ δὰ νἱοίουν ; : 1{Ὀ]Δοκ δηὰ βιμοκύ, 
αἀοθίθαῖ, Ονὶα, Ερ. 6 Ροπίο ἱν. 9, δ8. 
δυτραῖ δα ᾿ιᾶπιο σοσθῖη ρ]6ηδ ΡῈ Ἰρπὶβ 
ἂὉ τὰ, 1)δίαι!θ θοπαμῃ νοΐο ᾿πο] 5 
ΟἸΠΘΠ ἌΡΘΧ. 

127ὅ. φίλτρ᾽ ἐπ. ὅ.}ο0]. ἀντὶ τοῦ 
ἐπῳδὰς φίλτρων. Φίλτρον, τὸ φιλίαν 
ἐμποιοῦν, ὥσπερ μίσητρον, τὸ ἐμποιοῦν 
μῖσος, καὶ φόβητρον, τὸ φόβου ποιητι- 
κὸν, καὶ θέλγητρον, τὸ παρακινοῦν εἰς 
τέρψιν: ἐνταῦθα δὲ φίλτρον ἀντὶ τοῦ 
φιλίας, ἵν᾽ ἦ ἐπῳδὰς φιλίας, τουτέστιν 
εἰς φιλίαν συνάγειν δυναμένας. ΠΙρΡ. 
480. ἐπῳδαὶ καὶ λόγοι θελκτήριοι. 

1277. ὃ. ““Ψᾷ]οκ. ἐοπβιάθιθ {Π|656 
ἔνγο 11Π65 850 Βρητίοιιβ, ΔΙ Πουρἢ Τά οαθέ 
γγΠθί Ποῦ ὁ. Βα Ποῖος οτουπάθ. ΤΏΘΥ 
416 ποῖ ᾿πάθϑά ν 68}} οοπποοῖρά, ἃ5 ΠΟΥ 
τραᾶ; δῃηὰ τπαΐὶ ϑιῃϊποηῖ ΟΥΟ 15 ΠΟΥς- 
Τροῖ ἴῃ 15 οὐβοσνδίίομ, {πᾶὶ τἄᾶθλα 
σου] ποῖ Ὀ6 νυϊτίθη Ὀν ἃ ἱταρϑάϊδη, 
Ῥοτ δε ατἰϊοίο ΚΟΥ Ήϊ5 α οΥαϑὶ5 Ομ τὶ 
α 5ἰχονί, θτθαθ ἄθλον ἢᾶὰ8 ἴμ6 ἢγβὶ 
5118 0186 παίαγα! γ ἰοηρ, Ὀθῖησ (0Π- 
ἰταςίθα ἴτοῃ! ἄεθλον. Οπθ οὐτοῦ ἤθῖβκα 
᾿ὰ5 ἀΘ χίοσουδβιν τοπηονθά; 1 ν}1}}} {πο τὸ- 
ἴοτϑ οπάθασνοιγ ἰο στρογ 1Π6. οἴου. 
ΕῸΣ στερήσῃ ἴ'6 ΨΘΙῪ ΡΙΟΡΟΙΙΥ τϑδ8 
στερείσῃ : το84 ἱποτοίοτο ΚΑΠΑΘΛΑ, 
Δ {πὲ βϑῃηΐθποθ ν}1}} τὰ γ0 861}. Νὼὸ 
ἀθβογ ρύϊοι ΟὗἁἨ ΘΙΤῸΣ 15 ΟὗἩ ΠΙΟΙΘ ἔγοαιθηΐ 
ΟΟσΌΤΘπμοΘ {Πᾶπ Πθη {Π6 5Β81η6. ΟΥ 
51Π}}18 Ὁ 11Π65 ἴοστῃ αἰ υθηΐ σΠδτδοίθιβ. 
ΤΠ 5 1Τ, Π, ΤΙ, τ σοῃβίδη 1 ο0Π- 
Ἰουπάρα, οὐ 0η8 15. ἀρϑοτροα ὃν 1Π6 
οἴμοσ. ῬΠ]οπλοη ἴῃ Βίοθς 5 χον]]. Ρ. 
894. τοί. Καὶ εἶτα μετὰ ταῦτ᾽ εὐθὺς 
εὑρέθη θανών. Ῥαΐ {Π|0 νοτά καὶ 15 πυὶ 
ἴῃ Του πιοσ 666, οἵ διοῦεθιι8, ΠΟΥ ΔΟΚτιον- 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 

9 9 χὰ τὰ ΝΥ ’ 

οὐκ ἐν γορείωις, οὐδὲ παρθενευμασι 

γῦν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κωτάστασις᾽ 

ἀλλ᾽ ἄνδρ᾽ 
Ν 

ἀρίστω 1.4] κασιγνήτω σέθεν, 

εἰς ες ἐκγεύοντε, κωλῦσαί σε δεῖ, 

ξὺν μητρὶ τῇ σῆ, μὴ πρὸς ἀλλήλοιν θανεῖν. 

Α». σίν᾿ , ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἐκπληξιν νέων 198 

φίλοις ὁ ἀυτεῖς τῶγδε δωμάτων πόρος ; 3 

10. 

ΑΔ». 
Αν. 

Αν. 

Αν. 

Α». 

πῶς εἶπας ; 

αἰδούμεθ᾽ ὁχλον. 

δράσω ὃς δὴ τί; 

Ιοὐροαὰ ὃν Ἠιυἰρογβϑίαβ δ αγ. Τιοςΐ, ἰν. 
Ρ. 8ὅ8. Βαπίϊου {ποτα οσθ ἴῃ ῬΆΣ] 6). 
Ῥ. 126. 148. τιρθτν τραὰβ ἘΠΕΙ͂ΤΑ. 
Ϊῃ Ατϊβίοριι. Ραο. 774. Βιυηςοκ [ιὰ5 
τθϑίογθα εἶτ᾽ ἀνέροιτο ἴον ἐπανέροιτο ὁἡ 
186 βυσροβίϊοῃ οὗ [λᾶν. 68, ἴῃ ΟΡΡΟβιτοη, 
ἴο Τπνουπὶζίαβ, γνο οάτιθα εἶτ᾽ ἐπανέ- 
ροιτο." υΐδοη. Τῆ6 νοιὰ5 ἔπαθλα δ. 
πὰ δάκρυα ἃτΘ6 ἴῃ ΔΡΡοβίκίοῃ : Ευτ. 
Ηε]. 479. ἣν δὲ δεσπότης Λάβῃ σε, θά- 
νατος ξένιά σοι γενήσεται. 

1280. ““ οὐδ᾽ ἐν ΑΙά. οὐδὲ Οτοί. ἀπά 
85. δπουμ}.᾽ ογϑβοη. 

παρθενεύμασι. ἴῃ Εὰτ. Ιοη 472. {1115 
ὙνΟΤα βἱρῃῖϊῆθβ ἐμ μηηιαγγὶεὰ οἐαίο: ἴῃ 
1425. ἐϊ 6 τσοῦῖς οὗ α υἱγρὶη: Ὦθτγθ, ἃ5 
Δ ΑΙθν οὔβοσνθβ, ργοῦδῦ ]νΥ α ὁοηιμαπι 
ΟΥ̓ αϑϑθηιθίῳ οἵ υἱγρῖη5. 1116 νϑγῦ παρθε- 
νεύομαι οὐσσιτβ Ὀοίονν 1651. ἃπα 5βιρι1- 
ἢεβ ἐο αοὐ α5 ὑδουηιε5 α υἱνρῖη, ΟΥ̓ 0 
ἴκθορ τὐἱέϊϊη ἐπ ἀραγίηιοπέβ ἀρμΥο- 
Ῥυϊαίοα ἰο υἱνρῖηβ. ΤΠΘ 1ητουργθίδιςοη 
Οὗ τῃ68 5.110]. 15 1πη σοῃίογαν ννιτἢ (ἢ 8 
Ἰαζίθσ πηθδηΐπρ : οὐ γὰρ ἐν χορείαις καὶ 
παρθενῶσιν ἣ παροῦσα τύχη, ὥστε καὶ 
ὄχλον διελθεῖν αἰδεσθῆναι. ΤΠῈΒ 4150 
Βατηθβ: Νοη αηὶ πιοαοβίΐω, αὐτὸ υἱῦ- 
διπαϊὶ5 ρμεάονὶδ, ταξϊο μαυοηάα 65.. ΗΘ 

 ἤοταϑ υὐαρονὶδ; υἱέα οπὶηι δα νυν, ἐπι0- 
γῆν ἴηι γμεογϊοιο 65. ΟἿ, 1291. οὐκ ἐν 
αἰσχύνῃ τὰ σά, Α 5Β᾽η}8Υ ρᾶββᾶρβ 18 

ὦ θύγατερ, ἔ ἐῤῥεί σῶν κασιγνήτων βίος. 
Το. αἰχμὴν εἰς μυίαν καθέστατον. 

οἱ ἐγώ, τί λέξεις, μῆτερ; 10. οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾽ ἔπου. 

ποῖ παρθενῶνας ἐκλιποῦσ᾽ ; ἴο. ἀνὰ στρατόν. 1200 
Ν [ 39 

10. οὐκ ἐν αἰσγύνη τὰ σα. 
: 

]1ο. 
, ,ὔ 3 

συγγόνων λυσεις ἐριν. 

δἀδυσεα Ὀν ΜΆ ]οἸκ. ἔγοπι 1ατ. ΤΡ. Α. 
1948. ψ οτθ Τρ] ρθηλα Ππανὶηρ πτροά, ὦ 
τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέ- 
λας᾽ δπᾶ ἀρδΐη, διαχαλᾶτέμοι μέλαθρα, 
δμῶες, ὡς κρύψω δέμας" ΟἸγίατηποδίτα 
ΓΘΡ]165, οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ 
νῦν πεπτωκότα" ᾿Αλλὰ μίμν᾽, οὐ σεμνό- 
τῆτος ἔργον. Οὐτοί!8᾽ νου βίοι 158 [15 : 
Νοπ 7απῖ ἐκπιογὶ οἰαιιδένα υἱνρὶπηρὶ ἰανγϑ, 
Νοη )άηι οἰογύαβ αΘΈΥ6 8078 ραξϊξμγ} (πα. 
Δ] οΚ. τϑιηᾶυκβ. (ας (ῃ6 πιθηϊΐοη οὗ 
ἀαποος ἴο Απίρομα θηραρθᾶ ἴῃ 1118 
τουτί! οὔἶοθ οὗ αἰζθπαϊηρ Οῃ ΠΕΣ 
σπυοίςῃρα ζαίῃ θυ, 15 8ἃη 1πϑίδηοθ οὗ {Πῃ6 
ννᾶμΐ οὗ αἰϊϑῃίῖοη (ὁ ννἢδί 15 Ὀθοομηρ 
ἃπὰ σοπδιοίθηὶ ὙΠ [218 ΟΠ δΙδοΐο β 
ἢ. 15 ποῖ ππῸ 5018] π᾿ Τὰ ΟΤΊΡ. 

1284. ““ ἀλλήλοις ΔΙά. ἀλλήλοιν 86- 
σοὶ Ν55.᾽ ᾿ογϑβοη. 

1289. τί λέξεις ἔογ λέγεις ; ὁπ {}15 
ἴογσηϊα, 566 Ηος. δὅ09. 

1291. ““ τάδε (. οπ6 οἵ {Ππ| ΤιΘνἀθῃ 
ΝΜ55. δηὰ οὔιϑῖβ ἴοσ τὰ σὰ ἃ5 ἃ νΔ͵ΪΟῈΒ 
τϑδάϊηρ." Ρογβοη. 8686 Ε]τη8]. Ηοτδο]. 
298, “Ἅ Βαάριῃ Ἰοαμθπαϊ ἔοττηᾶ ἰθρὶ αν 
ἴῃ ΒασΙρ. [οα 1397. οὐκ ἐν σιωπῇ τὰ- 
μά" μή με νουθέτει. υοΐά 8115 αἰσ- 
χύνην ἔχειν, ΕασρΙα 1 ἀϊοίτυν ἐν αἰσχύ- 
ναις ἔχειν ϑαρρὶ. 104, σὰϊ ἢος σοπὰβ 
δἀδτηδίατη, οὐκ ἐν εὐμαρεῖ, οὐκ ἐν ἀσφα- 

λεῖ, εἴ 51π}}}18, ἔγεααθπίδηιὶ. ΨΆ]ΟΚ, 
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Αν. τί δρῶσα, μῆτερ: 

Αν. 

1ο. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Το. προσπιτνοῦσ᾽ Ἐμοῦ μέτα. 

ἤγου σὺ πρὸς μεταίχροι" 
ἔπειγ᾽, ἔπειγε, θύγατερ, ὦ ὡς, ἦν μὲν φθάσω 

οὐ μελλητέον. 

1420 

σαϊδας πρὸ λόγγης, ὀὐμὸς ἐν φάει βίος" 

θανοῦσι δ᾽ αὐτοῖς ξυνθανοῦσα κείσομαι. 
ΝΟ “ἡ 4 

ό. αὐ ὧξὐ ἂς Οἱ. 
“ 4“ 

στροφή. 

τρορυερὰν Φρίκᾳ, τρομερὰν φρέν᾽ ἐγώ" 

ἃ σάρκα ἐῤνῶν 1800 

ἔλεος, ἔλεος ἔμολξε 

ματέρος δειλαίας, 

δίδυμα σέχεω, πότερος ἄρα 
": [ “ 

πότερον αἰρνάξει, 
ϑΟΌΛ γι 

ἰώ μοι πόνων, 
ᾧ Γᾶ, ὼ Ζεῦ, ! 

180 

ὁριογενῆ δέραν, 
ὁμογενῆ ψυχαν, 

3 9 

ὃ, ἀσπίδων, δι᾿ αἷμ 
7 4:9 Χ ’ 

ζσάλαιν εἐγω, ταλαωινα, 

των ; 

1510 
᾽ 7 ,7ὕ 

πότερον ὡρῶ γέκὺν 
᾽ 7, 2 ζά 

ολομνενον ἰὠωγῆήσω ; 

φεῦ δᾶ, φεῦ δᾶ, 

1296. ““ Αἴτοσ ἐδ ι͵5 ᾿πθ ἃποί 6 Γ [0]- 
Ιοννβ ἴῃ Αἰάμι8, ᾿πιρτορθῦν τοροαίθά 
ἔγοτη 9.0. ἣν δ᾽ ὑστερήσῃ οἰχόμεσθα, 
κατθανῇ. ΟτοίϊιΒ. μἃ8 οταιί6α 11, ΠΟΡ 
15 10 Τοπηα ἴῃ {6 Μ88. Οδῃί. ΕἸοσ. Κὶὶ 
1.614. 8.065. Ομ οὗ 16 Ῥαδτὶβ Νῖ88., 
δοσοτάϊηρ ἰο Μυδρτανο, δ. 45 : ἐν πολ- 
λοῖς οὐ φέρεται.᾽ ονβϑοη. ὅεθ Ηθρο. 
1196. ου 1π8 ΘΧριθϑβίοη δὐμὸς ἐν φάει 
βίος. Οἵ. 1100. 1359. 

1299. “φρίκαν ΑΙά. Βαιυΐ φρίκᾳ ἃ]- 
ταυϑῖ 811 Δῖββ. Ψ!οΚ. σοιηρᾶγαβ φρίκῃ 
τρέμουσαν ἴτοτῃ Ἰτοδά. 1033." ονδυῆ. 

1802. ““ματρὸς ΑἸά. πὰ 180. 
τέκνα. Νῖ58. νΆΥΥ.᾽ ΡΟοΥϑ0Η. 

1803. δίδυμα τέκεα : [μΠ6 ὅ6}0]. 5ὰ}- 
Ρ]165 διά. [ πᾶν 3180 Ὀ6 {Ππ6 ποπμιΐη. 
ἴογ [28 ρθ}., ἃ5 ἴῃ Τίς. ἰ1, 47. Πελο- 

9 , 

ἀντι στροφη.- 

ποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη 
ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Αττικήῆν. Οἀ, Μ. 78. 
οἱ δὲ δύω σκόπελοι, ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν 
ἱκάνει. 8868. Μαιτῃ, αν. ὅτ. ἃ 858. 

πότερος ἈΡΎΘΘΒ ἴῃ 86η868 δαὶ ποῖ ἴῃ 
σϑηάθγ Ψ ΣῈ τέκος : {π8 Ηοηι, 1]. Χ, 
84. φίλε τέκνον. Απᾶςτ. βρέφος μὲν 
᾿Εσορῶ φέροντα τόξον. Οἵ. 1690. 

1307. 8. “ὁμογενᾶ Αἰά,. Ῥυΐ ἐλὲς 
Ιογίδϑηιν ἐ8 ποΐ αὐπιϊέδι!, ὁΘατσερέ τὐἶδγ δ 
ἐπ ἐρνηιϊπαίίοη βυϊίοιῦΒ α νοισοὶ, ἃ 
αὔονο, 1266. εὐκλεᾶ. ΜΝΜ85. [Πποσοΐογα 
σοττθοῖν ΘΧΠ11, βοτλθ ὁμογενῆ, ΟἸΠ6Υ8 
Ψ ΙΓ ἃ 51} θύγοῦ ὅὁμογενή.᾽" ΟΥΒΟΉ. 

1311. δίδπ]ου οα 5. ς. ΤῊ. 661]. ὉΥ͂ 
ἃ [ογεθα σοπ]θοΐατθ ρτορο868 ἀρᾷ, οοτα-. 
Ρᾶτϊηρ ν. θὅ. 
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δίδυμοι θῆρες, φόνιαι ψυχαὶ, 

δορὶ παλλόμνεναι, 151 
,ὔὕ 7 7593 

Ζεσεο ἌΞΕΙΝ ὦ δά! 

αὐτίχ, ̓αἱμάξετον. 

τώλανες, ὅτι ποτὲ (νονομνά γον 

ἐπὶ φρέν᾽ ἠλυθέτην. 

βοᾷ βαρβάρῳ 1320 
πὸ» δ 

σζεγῶκτων αχῶν 
, “ 

ῥνελομενῶν νεκροῖς 

δάκρυσι θρηνήσω. 

σγεδὸν τύχα, πέλας Φόνος" 

κρινεῖ ῴαος τὸ κι ἐλλον. 

ἄποτμος, ἄποτρ, ᾿ος ὁ 

Φόνος, ἐνεκεν ᾿Ερινγύων. 

1915. δ. παλλ. 5ὅ6)0]. ἀντὶ τοῦ τὸ 
δόρυ κατ᾽ ἀλλήλων πάλλουσαι, ἣ ἐπὶ 
πόλεμον κινηθεῖσαι. 

1816. πέσεα, ἴοτ σώματα, οανοι868, 
γΥ διιιοὶραῖίοπ ; οἴ, 1715. 

1818. ““τί ἴον ὅτι βενθσαὰὶ δῖ55.᾽ 
ογϑβοη. 

1319. ““ ἐπηλυθέτην ΑἸά. ἠλυθέτην 
ΒΟΠῚ6. Νῖ55. ψιἢ Οτοίιβ, οἴμοι ἦλ- 
θέτην, οἰποῖβ ἐπηλϑέτην. ΔΙυΒργανο᾿Β 
τθδάϊηρ ἴῃ [88 5ἴτορῃβ, αἱματιεῖ, 15. ἴοο 
ον. ΕσαΔΙΠν ἀπϑσ Θ ΘΒ ΠΠν 1 1817. 
ἢδ8 ρτγϑίδθιβ αἱμάξεσθον : ἴοτ δειλαίας 1ῃ 
1802. 5Βῃοσίθηβ [Π8 βεοοῃα βυ]] 806, ἃ8 
ΒΟΠΙΘΙ 65 ἴῃ ΑΤΙΘΤΟρΡ]Ιᾶπ 65, θυθη ἴῃ 
16 5θ δι. {Ὀ]αϊ. 861. Εαυϊι. 1939.7᾽ 
Ῥογβοη. ὅ0 ἴῃ Ηες. θ4. γεραιᾶς ἴοτη!5 
ἃ ἃπδραβί. 

1321. ““ Μίυβοτανθ ἰακχὰν ἴον ἰαχάν. 
Μίδην δῖ88. ἰτᾶμβροβα ἴῃ86 ψγογαβ,᾿᾽ 
Ῥυγϑοηπ. 866 Νίοα. 149. 

1822. ““μελλομέναν ΑἸΙά. ΟΟὐΥτὀΟἴϊι5 
αἰξεγθα τὰ 8 τθαάϊηρ ἴγοτη Νῖ55.: νεκρῶν 
ἴῃ ἃ ργθαίθυ ρατί οἵ 1ῃ6 Ν]55.5 νγ]0 ἢ 
8! οκΚ. ἃρρσγοόνϑβ.᾽᾿ υγϑοη. “πώ οἱ- 
7.8 68ὲ πιογέιιϊδ, φιι αα 608 μογἑϊηεί.᾽ 
Βοῖπθ. Τῃδ ἀδί. 15 [Π68 ῬΤΌΡΘΓ οᾶ86 
ΣῊ ταίογεμοθ [0 ΡΘΊΒΟΒΒ : ΗΙρρ. θ0. 

Αρτεμιν, ᾧ μελόμεσθα : ΗΞ8]. 1160. οἱ 
μὲν ἀΐδᾳ μέλονται κάτω. 

1824. ““ φόνον ΑἸά. ἃπα Μῖ85.; 6χ- 
σορὶ τμᾶΐ φόνος, {π6 σοτγθοίζοη οὗ ἃ 
οὐς το ψ μοην Βδγηθ8 μᾶ5 δἰ μα θ6ά, 15 
ἔοσημα ἴῃ ἴπΠ6. ΕἸον. Μ8. ἃ8 ποϊϊσϑδά ὃν 
Βατίοῃ, ν]Ζ. (Πδΐ γγμῖο ἢ Π6 ἀβποῖθϑβ ΌγΥ 
ο55. 3. [1η 2]. {Ππ6 νγοτσά 15 νυγιτθη ἴῃ 
ἃ σοηίγδοϊοα ἴοττα, 80 {Πὰϊ 1 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 
τἀ Κθη ἴογ θἰῖ που. ΡΟΥΒΟΉ. 

1925. ““ κρίνει ΑἸά, ΤῊΒ 56η56, τᾶ- 
{Π6 τ [Π8Π {Π6 πηθίγθ, σθαυϊτοβ {πΠ86 ἔπ- 
ἴαγθ, μοι Οτοίϊα8 ᾿Νἃ5. σίνθῃ ἔγοπὶ 
Ν155.᾽ ογϑβοη. Ῥαΐ σοτῃρᾶτγα ν. 1810. 

φάος Ῥατᾶριγ. ἣ παροῦσα ἡμέρα. 
(δ !]1πὰ. Η. ἴῃ ετ. 88, ὁ δ᾽ ἐννέα φάεα 
κεῖται, πουρηι αἷε8. Οἵ, Ἐπὰτ, Νῖ6α, 358. 

1827. ““ ἕνεκ᾽ ταοβδί Νῖ5β., θυϊ [16 
ΟΥΝΘΥ σϑδάϊῃρ 15 ΠΠΟΓΘ σοηβιβίθηϊ τ] 1}} 
[Π6 πιθῖγθβο Ἐριννύων 15. ἃ {Ὑ|5 1406, 
ἃ5 ἴῃ ἴρ].. Τ, 938. (οὐκ, ἄλλ᾽ Ἐριννύων 
δεῖμά μ᾽ ἐκβάλλει χθονός.) υγϑβο0η. 
ΜοηΚ οἡ ΑΙς. 855. Δ44.5 Δποῖποτ 1π- 
βίδῃσθ ἔγοπι Γρ}. Τ, 970. ὅσαι δ᾽ Ἔριν- 
νύων οὐκ ἐπείσθησαν νόμῳ. Οπ τῆς 
ΟΥΠΟΡΤΆΡην 1 ἃ δβίηρὶα ν, 868 

ΒΙοπηΐ. 61ο55. ΖΦ βο}. Ῥτο. ὅ8. δ2. 
5080). διὰ τὰς ἀρὰς τοῦ Οἰδίποδος. 
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ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφή 
πρὸς δόμους στείχοντοω, παύσω τοὺς παρεστῶτας 

γύους. 

οἴμοι, σί δράσω ; 3 πότερ᾽ ἐριαυτὸν, ᾿ πόλιν 1850 

στένω δακρύσας, ἡ ἣν πέριξ ἢ ἐγει γέφος 

τοσοῦτον, ὥστε δι᾿ ᾿Αχέροντος ἱ ἱέναι : 

ἐμός τε γὰρ παῖς γῆς ὁλωλ ὑπερθανῶν, 
Ἵ Ν ο 3 Χ ὃ 

τουνοῶ λαβὼν γεννῶιον, ὡνιῶρον 

1828. ἀλλὰ γάρ. 4“ [π {{}15 Θοτηδ1- 
πδίϊοῃ γὰρ 1πἰτοάποε8 ἃ γτθᾶβοῃ ἴοσ {Π6 
ΟΡΡοβίϊομ, αἀἰνθυβὶῖν, Οὐ ΟὈ]θούζοι ἴο 
Βοιμ Θ᾽ Πρ Ρτθοϑαϊῃρ,, νυ ἰς ἢ 18. 5]ρη1- 
Πεὰ ὃν ἀλλά: ϑοιηθίτχηββ δχρ ΠΥ, 
δ5 Εατ. ῬΊαη. 1828. τῆ6 σοηῃδίταοίίοη 
Βθεΐηρ ἀλλὰ παύσω τοὺς λόγους, λεύσσω 
γὰρ Κρέοντα.᾽᾽ οορον. τ. 4. 6. 5'68- 
561. δ'βε Μά. 1368. 

τόνδε δεῦρο: [15 15 ρ]Θοπᾶβτίο: {ῃ6 
Ῥτοποιη ὅδε ρΘΠΘΥΔΙ ΒΌΡ0]168. (Π6 
Ρίαςο οὗ δεῦρο: 5606 Ηφο. δδ. Δίοα. 45. 

συννεφῆ, ὅϑ60}0]. στυγνὸν, κατηφῆ, 
εὐ, οἰομαοα ὑγοιῦ : οἴ. Μεά, 106. 
ΗΙρΡρΡ. 172. στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος 
αὐξάνεται. ϑορ)ι. Απί. 628. νεφέλη δ᾽ 
ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν Ῥέθος αἰσχύνει. 

1829. «““ λόγους ΑἸα. δαΐ δἰπιοϑβί 4}} 
585. γόους. 116 5Ξᾶπ|6 ἀἰἸβοτορΔ ΠΟΥ͂ 
σου ἔπ Οτἴοϑῖ. 1020.᾽ ον βυΉ. 

1880. (Οἵ, βορῃ. (Εα. Ὁ. 1254. οἴμοι, 
τί δράσω ; πότερα τἀμαυτοῦ κακὰ Πρόσ- 
θεν δακρύσω, παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ὁρῶν 
Πατρὸς γέροντος ; [πὶ ΟἿ ρᾶδβαρα [ἢ 6 
ΒΘΏ86 ἄρρθδϊβ 0 τραυϊτθ (6. ἕαϊ. 
στενῶ. 

1331. νέφος : οἴ. 257. ἀμφὶ δὲ πτό- 
λιν νέφος ᾿Ασπίδων πυκνὸν φλέγει: 
Ηξεο, 890. τοῖον Ἕλ---λάνων νέφος ἀμ- 
φί σε κρύπτει. 

1382, «“ τοιοῦτον ΑἸά. τοιοῦτο 50}16 
οἀά. δπά Οτοίϊα8. ν΄ 8]0Κ. 1188 τοϑίοιθα 
τοσοῦτον ἴτοη! ἴΠ6 βοοοπὰ ]1,Θγάθῃ, 
ψ ΠΙΟἢ αἴϑο (η6 Νῖ55. Οδπὶ. Μ. ὅ.α!. Ῥ. 
ΘΧΒΙΌΣΙ., [ δπὶ ϑτρηβοα {παῖ ἰέναι 
Βῃπου]α πᾶνε τϑιηδιηθα 80 ἰοὴρ νι τῃοαΐ 
οοιχθοίίΐοῃ ἱπ {πῸ δπά οἵ 16 νβῦβθ. 
Ιαβστᾶνο ννδ8 πὸ Πτβί δηὰ,] ἃρρτγοθπά, 

3... 

ἐμοί. 

188 οὨἹΥ οἀϊῦοτ τ]ὸ τθβίογθα ἑέναι ἔγοπὶ 
186 110. Ῥ. δοδίίρον ποιλοθαὰ τῃ6 58:6 
τοδαϊηρ, ρτοΌ Δ] ἔγοτη ἃ Δῆ58. ; [ῸΥ 10 18 
ἰουπὰ ἴπ Ὁ. 4.1... Ὑν 1 {Π|6 ϑᾶπιθ ΘΥΤΟΣ 
ΑἸαὰ8. δα οδαϊβᾷ ἰέναι ἀῦονθ 1262. 
Ῥογϑοη. Ὅπ6 ἢνϑί 5υ]1180]68 ἴῃ ἱέναι, ἐο 
80η4, ἴτοτα ἵημι, 15 Ιοπρ, (Μίεα. 888.) 
Ῥαΐ ἴῃ ἰέναι, ἐο ρῸ, ἴτοιῃ ἴημι, 5μοτῖ: 
ὥστε ἱέναι δι’ ᾽Αχ.» [0Υ ἐπὸ ριγγμο586, 
αὐ ἐπ ἱπευϊέανιο ἐοηϑοηιθηοο ο 1ηι- 
γε {ἴῃ 1ὲ 10 αοϑἰτιοίίοη. 

1334. ““Τὶινο 5ιιὺ5έ. ἀνία οΥ ἀνίη ρ'6η6- 
γαϊῃ ἰθηρ ]οη5 {6 ρμεπιιίἐϊηια, 50Ή16- 

ἐϊηι 8 β)ογίθη5 ἐξ, ἃ8 ἴῃ [081 ᾿πϑίδποθβ 
δἀαυοςοά Ὀν Βυ] κοι ΤΕ ρἰβι. Οὐ. 11. 
Ρ- 376. ἴο ν]ο ἢ ἢ6 τρῶς πᾶν δα δά 
Ἡετιηθβιαπᾶχ ἴῃ ΑἸΠ ΘΠ Φ 18 ΧἸ]]. ρ. ὅ99. 
Β. αυοίϑα Ὀγ Βἰπι561 ρ. 298. ΤΠΘΟΡ ΙΒ 
844. 870. Άρρ)ηο πη Ῥηαπο κ᾽ 5 Απαϊθοία 
1. Ρ. 84. ῬΡιπάδγ Ν. 1. 81. 7|ιε υοτῦ 
ἀνιάω ΟΥ̓ ἀνιάζω ἴηι, {}16 ορὶο μοοί5 ΘΠ 6- 
γαϊΐῳ ᾿α58 ἰΐ6 δεοοηα ἰ0ηΡ', ἃ5. 8150 ἴῃ 
ΞοΡ Ι. Απερ, 819. ΤΊιε νει ἀνιῶ ἱπ 
Αὐιβίομ]ναπθθ Βῃοσίθηβ ἴπ6. ρθη] τηᾶ 
ἴῃ [ἢγθα Ἰηβίδηοθβ, ἃπα ἸΘηρΊ 65 11 ἴπ 

οποθ, ἔα, 848. [{ 15 Βῃογίθηθα αἶβὸ ὈΥ͂ 
ΔΗ ρΡΒᾶπ65 ἴῃ ιοθεοιβ οΟχὶν. Ρ. δδῦ, 
86. ΟΧχ, ἢ. 609,21. (478. 501. Οτοί.) 
Τῆο 86θοηα δι αὐ ὁ ἴῃ ἀνιαρὸς ἐ8 αἰττ αν 
δἰογέρηρα, ᾿ἴ 1 ταϊβίακα ποῖ, ψ ἔιεν- 
ρΡ᾽ἀε8 απ Ανὶϑίορϊιαηιοα ; Ὀγ ϑορίνος 168 
Απηρ, 516. 10 15 ΙοΘηρΊ 6 πθα. Ἰθυῖ ἐδ 
ἐμὶν δου αὐϊο 8 ἡπυατγίαίῃ ἰοηρ, οἵ 
νι 101} Πονύουο (ὐτοί5 ΒΘΘΙῺ5 ποῖ ἴο 
πᾶν Ὀθθῇ ἃγνᾶτθ, ᾿ΠΆΒΙΠΟΙ 85 1 ἢ 18 
64. οἵ Βίοθθθαβ Ο. ρΡ. 419. Μ Ὥετο Ογθϑί. 
224, 15 αυοΐθά, Βα [85 [εἴς ἀνιαρὸν ΔΒ ἃ 
αλδτηθπ5.᾽᾽ ΡοΥβυΉ. 
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ὃν ἄρτι κρημνῶν ἐκ δροικοντείων ελὼν 1955 

οαὑτοσφα γῆ δύστηνος ἐπόριισ᾽ ἐν χεροῖν" 

βοᾷ δὲ δώμνα πάν" ἐγὼ δ᾽ ἥκω μέτα 

γέρων ἀδου φὴν γραῖαν. ̓Ἰοκάστην, ὅπως 
λούση προθήταί ΄'᾽ οὐκέτ 

σοῖς γὰρ θανοῦσι γρῆ σὸν οὐ τεῤνηκότα 

ἶ ὄντα παϊὸ᾿ ἐμόν. 

1940 

τιμὰς διδόντω, χθόνιον εὖ σέβειν θεόν. 

Χο. βεβηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δόμων ἔξω, Κρέον, 
ἊΨ Ν 3 "Λ "»“. » 

πορῆ Ζε ΓἼ10: Αντιγόνη κοίνῳ ποδί. 

Κρ. ποῖ, κἀπὶ ποίαν ξυμφοράν: σήμαινε (μοι. 

Χο. ἤκουσε τέκνα μονομᾶγχῳ μέλλειν δορὶ ! 1948 

εἰς ἀσπίδ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὑ ὑπερ. 

1985, κρημνῶν ἐκ δρ. 56}10]. δεῖ νο- 
εἶν ἔσω τῶν τειχέων τὸν σηκὸν τοῦ δρά- 
κοντὸῸς εἶναι" πῶς γὰρ εἶχε τὸ σῶμα ἀ- 
ναλαβεῖν ὃ Κρέων, τῶν πολεμίων παρα- 
καθημένων; ΤΠ6 σομβίσ. ἰ5: ὃν ἄρτι 
αὐτοσφ. ἐκ κρ. δρ. δύστ. ἑλὼν ἐκ. ἐν χ., 
5.[{-5ἰαἴη ὃν ργοοϊρὶἐἑαἰϊης μἰπιβο ἤγΓονι 
ἐϊι6 ἐοὶσ ἐς ἐἠαὲ ἐπιροπα οὐδ" ἐθ6 αΥα- 
ΒοηἾ 5 οαῦο. 

1386. ““ δύστηνον ΑἸά. δύστηνος 
785. ἼΓ σήθδῦ σοπβιβίθπου; 8η6 {Π15 
Κίπρ Πᾶ5 δαϊίβα,᾽ βογϑβοη. 

1937. ““ ΑἸά. τηοϑέ οοισιρί]ν, ἥκω 
μεταστέλλων ἀδελφὴν ᾿Ιοκάστην. Ὑ]1ο- 
τοῦ ἴῃ αποίϊηρ {πΠ6 ρᾶββᾶρθ Υ', 1,. 
χ. 20. ἢτβέ δή ἀβθα γραῖαν, ἴεν Ἠΐτη 
Οτοίαβ, Ὀοτίι ἔγοπ) 55. ἃ5 ἄρ ρθᾶγβ ὈΥ͂ 
1η6 οοἸ δου οἵ οἴμποιβ. ΜΙίδπν ΘΟρΡΙ65 
αν αἰθδὸ γέρων. Αἰἴδετ βοᾷ δ΄ 4|εΚ. 
Ρτοίθυβ τε ἴοι δέ.᾽᾽ Ῥογδοη. Οἵ. Ἦβϑο. 
719. ΔΙεἀ. δ. ΑἸςο. 47. δάμαρτ᾽ ἀμείψας, 
ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα. ϑαρρ!. 670. 
ἡμεῖς ἥκομεν νεκροὺς μέτα Θάψαι θέ- 
λοντεξ. 

1539. (Οἵ, 1681. Ηδε. 611. ὡς παῖδα 
λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμὴν Λούσω, 
προθῶμαί θ. ὅὅ6ε Ἴτανο]β οἵ Απᾶ- 
ΟΠ ΔΥΒΙ5, 11. Ρ. 180. τς. ΖΞ. νἱ. 218. 
ΘΟΥΡυΒ4 88 ἰανδηΐ {τσ θπί15, εἴ ππριπί : 
Ετὶ σαηῖίαβ: τὰπι τηθτα γα ἴοτο ἀοἤξείδ 
ΤΕ ΡοΠΠΐ. 

1840. ““ἜΠα5 ΑἸά 5 ἀπα ΝΜί55. ΤΊ 
αἶξο Οτοίιαβ πὶ ἢ15 ῬΒΟηϊσθε ; Ὀαΐ 

Επτὶ». Ῥλαη. 

ἴπ Βιοῦεθυ5 Ρ. ὅ15δ. τοῖς γὰρ τεθνῶσι, 
ΒΊΟΝ Π6 ΒΕΘΠ15 ἴὼ ἢᾶνθ ἴδκϑῃ ἵἴτοπι 
Δῖ55..; ἔου {πΠ6 ἢγϑί 64. οἵ δίοθεθιιβ 535 
τεθνηκόσιν. ἘΒυΐ {Π6 [6 Πη5865 ἃΓ[6 5ιΠ- 
ΟἸΘΏΓν οοΟπβἰϑίθηΐ ὑυ ἢ 680] οἴπθυ δο- 
Ποταϊαρ' ἴο 1Π6 τϑοβῖνεα ἰεχί. ἀραϊη 
ἴοΥ εὐσεβεῖν 1 ἤᾶνο νυϊ72ὶὲίθη ψ ἢ  ἰοκ. 
εὖ σεβεῖν. ΤΠ6 τηδέζου οδηποῖ θ6 το- 
ἀμπορα ἴο ἃ οθτίαϊηίν  Βουγανοσ, {Π|6 
ἱγαρῖο ψ  Γ6Ὶ5 θοῦ 0 Πᾶνϑ βαϊὰ εὖ 
σεβεῖν θεοὺς, ἀπαὰ εὐσεβεῖν εἰς θεούς. 

Ῥονϑοη. με αἰδίιποίΐοῃ 18 ενιάθηΐ : 
εὐσεβεῖν, ἃ5 ΔίΑΪ]ΟΚ. ΟὈΞΕΙνΘΒ, 15. {Π6 
ΒΆΠῚΘ ἃ5 εὐσεβὴς εἶναι, ἀπὰ {ποτοίοτο 
σδπηοῖ 8 Κ6 80 δσοα5. αἰζοτ 10, Ἔχοθρί 
Ὀγ {Π6 ἱπίθσνθηίίοη οὗ ἃ ῬΥΘρΟϑ:]0ῃ.- 

1542. ““ Κρέων 1,οἸά, ρτ. χρεὼν 1.. Τη 
ΒΟ0ΙΩ6 σὴ Κρέον ἔξω δόμων, νν Βῖοἢ ΒΓαποΚ 
δᾶ5 δαορίθᾷ, Κρέον θαΐηρ οῃδηροθα ἱπίο 
Κρέων." ογϑο0Ή. 

1348. ὅοο!. κόρη τε ̓ Αντιγόνη, κοι- 
νῇ ἐξόδῳ τῆς μητρός" ἅμα τῇ μητρὶ καὶ 
ἢ ̓ Αντιγόνη ἐξῆλθε. 

1840. ὕπερ: δ'αῖοῖκ. σῖνθβ [π6 ρτὸ- 
ἔΈυθησ8 0 πέρι: ἃ5 ἴῃ 511Ὴ11Ὰ} ΘΧΡΤΘΘ5- 
ΒΙ0η5, 424. στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν οὕνεκ᾽ 
ἤλθομεν πέρι: δ217. τυραννίδος πέρι 
Κάλλιστον ἀδικεῖν : δαΐ 5 Π|85 ὉΡ δ ΐ5 
ΔΥΡαηΘηΐ {ῃΠ 8: ““ Νοϑίτζο ἰοοο 81 πὸπ 
Ῥόβυῖί Ετὶρι465, βασιλικῶν δόμων πέ- 
ρι, νΟΪΌ1558 νἹαθίῦ ον] τῶτθ ΒΟΠΏΠῚΙ, 

Οὐεθοῖβ Δα 5. Ἰπρτδίαγη, νΘΥΒΌΠΙ ΠῚ 5]- 
τ ]Π 16 Υ ἀθϑιπθητα τ ἰῃ δορὶ οἵ πέρι. 
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[5 Ζ 7 δὸ Ε) ’,ὕ 3 -“ 

σῶς Φης ; νέκυν τοί παίιῦὸος ἀγωπάζων ἐῴνου, 
3 3, ΖΝ»ϑ ὦ» ΠΩ Ν ΚΝ ΝΑ 

οὐ εἰς τόδ᾽ ἦλθον, ὥστε καὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

δοκῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον, 

3 τ Ν Ν ἦ , τὶ 
αλλ οἰγέτοι μὲν σή κασιγνητῆ πολοαΐ 

1860 

ἤδη πεπρᾶχθαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

Κρ. οἴμοι, φὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ φσόδε, 
7) 

σκυύρωπον 2 0. καὶ πρόσοψιν ἀγγέλου 

στείχοντος, ὀς τῶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 

Αγ. 

οἰχόμεσθ᾽" 

χε! λόγου. 

Αγ. 
ἶζο. 

1847. ἀγαπάζων ὅ.)0]. ἐπιμελούμε- 
νος, περιέπων. Δ αἰοῖ. βυβρθοῖβ [6 
ΘΘΏΘΪΏΘΏΘ6ΒΒ Οἱ {Π15 σσογά, 10 ποῦ Ὀοῖῃρ 
ἔουπα ἴῃ ΔΠΥ ΟἴΠΘΥ ραββᾶσο οἵ ἃ ἰγᾶοῖς 
ἉΤΙΙΘΥ. ΗοΠΙΟΣ 865 1{, Οὐ, Π. 17. ὡς 
δὲ πατὴρ ὃν παῖδα φιλὰ φρονέων ἀγα- 
παΐτο 

1348, “Ξ τόδ᾽ ΑἸά. Ῥαΐ τάδ᾽ τηιοκί 
Νῖ55. ὑτὰι Οτοῖας.᾽ ΟΥ̓ 80}. 

1851. ἀγῶνα---πεπρᾶχθαι. Ῥοτβοη 
οἡ Οτοοῖ, 897. οὔβουνθβ (Πὰς πὸ ΟΙΠΘΥ 
τὶ του μὰ5 ἀ5ε ἃ (μ6 ρῃταβο ἀγῶνα πράσ- 
σειν, Ὀυῦ 1 15 ϑιρροτίοα Ρζ ν. 1872. 
πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων 
φόνος ; 

1ὅϑι “16. σοιϊῃηπηοῃ τοδάϊηρ 15 
πρόσωπον. Ῥαυΐ, 1η οτάον (0 ἃνοϊά 
5018 ΤΟΥ] ]ΟΏ5, 1 μᾶσο ρτϑίοστθα 
πρόσοψιν “ἰτ} 1). Βατοσο. 8. ; Ὑγ]}16}} 15 
αἴβο ᾿ηϊϊτηαῖθε ὈΥ πρόσωψιν ἴθ Ἀ. 
ΘΙ τΩἸ] Αγ ϑοχίας. ὑπ ρ᾽υο 5. νἹ}]. 57. 
ἰϊ5. εἷἴθ5. Οτθεῖ, 2590. τὰς αἱματώδεις 
καὶ δρακοντώδεις κόρας, ΠΟΙ ΥΆΤΥ ἴυ 
55. δηὰ υβίδι. 11.1.0. 770, ὅδε 
078, 20. ογϑυῊ. 

131. ““ ὃς ἡμῖν ΑἸ4. ὃς πᾶν Οτοίϊα5 
ννῖτἢ 811} Μ585. Πον οοη ἢ ἀθηθ]ν σου ]α 
{πὸ ρδίτοηβ οἵ ἃπηροβίϑ Πᾶν {ΠΠ᾿ ῸΠ ΠΡ - 
εἀ ονοῖ {Πποὶγ ορρουθηῖς, 1Γ Μ|885. δά 
οοἰηοϊάοα ἢ 1Π6 ΑἸαϊης 6α., οὐ 1Π8 
Ῥιιαπῖβϑ παὰ ὕθθη ριεβοινθά ἴη 1ἴ 

ὦ τάλας ἐγῶ, τίν εἰπῶ ῥυυθον, ; ἢ τίνας λόγους 

Κρ. οὐκ εὐπροσώποις φροιμυίοις ὧρ- 

1950 
δ »“- 5.5 »“-- 7 Ν ἦμ γι 

ὦ τάλας, ὁ ο0 6: αύυτω, ϑεγ γαρ ῴερω κακῶ. 
7 " 

πρὸς πεπραγβν μένοισιν ἄλλα πήμασιν λέγεις 671 

ΔΙοπο.᾽ ῬογβοΉ. 
865, “τίνα λόγον ΑἸά, ἘΠ. τίνας “ἃ 

γους Οτοῖ. ἃπα {Π6 στϑδίον πιθοῦ οὗ 
Μ85. ΤΠ6 Μ-. ΤᾺ Ἔχ 115 80 ἈΤΉΒΙ ΠΡ’ 
τρδάϊηρ, τίν᾽ εἴπω λόγον τίνας γόους. 
Υοι ΒΌρΡΡροΞΘ {πᾶὶ Εατρ. ντοίθ, μῦθον 
ἢ τίνας γόους, ατιὰ {παῖ αἰτουνναγάβ λό- 
γον Ὀδοην ρας ονοὺ μῦθον θεΐνοθοθη 
{6 ᾿ἴπὸ59 σᾶνθ {Π6 οὐἱμί ἴὸ [ΠΠ|6 τϑβϑα- 
ἴῃρ 'π ΑἸάμπς ἢ 5868 ἄρον 1829." Ῥον- 
80}. Οἵ, Οτοβί. 1561. 

1950. “ἀρχὴ ΔΙΑ. ΨΜαΐοεκ. ἴἸὰ5 δά- 
τἰ6α ἄρχῃ ἴτουιν Βάτηθ5᾽5 σοπ]θοΐατο ; 
ἈΠῸ ΤλΟΓΘΟΥΘῚ ἀθοϊθ5 [Πᾶς οἰχόμεσθ᾽, 
γγ]Ο ἢ (Π6. Δ΄ 55. ἀββίρῃ ἴο τθοη, Ββου ἃ 

Ὀ6 οίνϑῃ ἴο {Π6 πηθόβθῆ ρου, [}ἢ 4]. οοΥ- 
ΤΌΡΕΥ φυμένοις, θὰ: σοντοοῖῖν ἄρχῃ, ὃ 
8,80 1 ἃ δῖδβ. οἵ Μυβργανθ᾽ β. ἡ ΟΥ80Ή. 
566 Ηεδο. 169, 179. ΤΊ) ννοσὰ φροι- 
μίοις τλλη! 65 {ΠΥ 4110 465 ἴο οἰχύμεσθα: 
8ἃ5 ΕΠΠΡρ. ὅδ8. ΦΑΙ,. ἐξειργάσμεθα. ΧΟ. 
Σιγῶ" τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 
εις. Ε. ὅ88. Ἄπολλον, οἵοις φροιμίοις 
ἄρχει λόγου ; 

1358. “πρὸς πεπραγμένοις ἄλλοις πή- 
μασι, λέγεις δὲ τί; Τπ5. ΑἸα. πεπραγ- 
μένοισιν Βοιηθ δῖ535. γγαι} Οτοίϊιθ. Εὸτ 
ἄλλοις βοιηθ ἄλλοισι, ἴοΣΙ λέγεις ΕἸοΥ. 
λέγειν. Βταποῖὶς Πὰ8. οαϊτθά, ρδγν 
οη γ᾽ ἃ᾽εκ.᾽5, ρΡΆγΟγ οα δΙπερταν ̓Β σοῖ- 
Ἰθείυτο, ἄλλο---λέγεις ἔτι; 1 Πᾶνϑ ταδθ 
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οὐκέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. 

Ἷ αἱ" μεγάλα βμοι ὑροεῖς πάθεα καὶ πόλος 1360 

ὦ δώματ᾽ εἰσηκούσατ Οἰδίπου σάδε, 

παίδων ὁ ὁμοίαις ξυμφοραῖς ὀλωλότων ; ̓  

ἃ ΠΘΆΓΘΙ ΔΡΡΓΟΔΟΪ, ἴῃ ΤῊΥ͂ ΟρΡΙ πο, (0 
{Π|6 οΠγαοῦουβ, ὈὉγ δα! τηρ ἄλλα, ν" Β16]}} 
θδίηρ ὈΥ ἃ σΟΠΙ ΠΟΙ ΘΙΤΟΥ ΥΘϑιθα Ἰηΐο 
ἄλλοι, [5886 Μεά. 44. {Π6 σοργίδβίβ 
ουῦ οὗ {παῤ ταδήθ ἄλλοις, ἴῃ οτάδι ἴο 
Τα τοαίθ βοῖμθ Κπὰ οἱ σοηδβίγαοίοη. 
ΔΙογύθυνου (ὐδηΐου, ἴῃ στὴν πήματα 
ἴο0᾽ πήμασι, ΒοΘτὴ5 ἴο ᾿ἰᾶνα Τοπηά {1118 
ΤΕ ΔαΙΠρ ἴῃ ἢ15 ΟΡ. ΔΑραΐη τῆς ἀδελ- 
φῆς ΑΙα, νὰ σῆς Οτοῖ. ἀπα Ν55.᾽᾽ 
ον ϑοΉ. 

1300. ““ΤΊιὰ5 Α]ά., αὲ αἱ οΥ αἷ αἷ 
Οἴμθυβ: πάθεα καὶ πόλει θροεῖς Οτοι. ; 
Ῥαΐ 1π6 οἴμοι ἃυγαηρθπιθηῦ 15 υθίζοι.᾽ἢ 
Ῥογϑοη. ΤὮΘ νϑῖϑθ 15 ἃ αἰτηθίευ ἀοο- 
ΤΩ]8 6. 

1861. ““εἰσακούσατ᾽ ΑἸά4. θαΐ ἴῃ ορ- 
ΡΟΒΣίΙο ἴο δἰπηοβϑί ἃ}1 Μ|ε8. Βϑίοιθ 
παίδων ἀπαοηβίδπα περὶ, ἃ5 ΟΡ. Δπ- 
τἰρ. 1182. ἤτοι κλύουσα παιδὸς, ἢ τύχῃ 
περᾷ: 7 ]|1}10}} βύπιθ ἄν πΘΘ 655 }Ὺ 
δηἀοδνουτοα ἰο δ] ογ.᾿ ἡ Ρονϑοη. Ποιι. 
Οἀ. Δ. 11. δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων 
χαμάδις βάλε, πατρὸς ἀκούσας. 1].Α. 
257. εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρ- 
ναμένοιϊν. ὅϑορᾷ. (Εἀ, (. 807. κλύων 
σου δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς : τας. 1124. 
τῆς μητρὸς ἥκω τῆς ἐμῆς φράσων, ἐν 
οἷς Νῦν ἐστίν. - 

1808. ““ ἐτύγχανον ΑἸά. 
οαά., 1{1 υϊϑίαϊς ποῖ. 
ἴῃ (δηϊ, Ἰζ. ΜΙ. ὅθε {{π ποίθ οῃ Οτϑϑβί. 
590. Ρογβϑοῃ. Οἵ. Ἐπν, Ηδς. 240. 
ὥστ᾽ ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ 
ἐμήν: Οταοϑβί. 1120. ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί 
γ᾽ ἐνδόθεν κεχαρμένην. Δ λϑοἢ. Αρ. 
524. ὥστ᾽ ἐνδακρῦσαί γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς 
ὕπο. ἴη 800} ρᾷβϑδᾶρββ γε 11} ὕὲ οὔ- 
Βοινθά ἴοὸ ἤᾶνθ ἃ ρϑου δῦ ΘΙ} ]ιΔ 518. 
(ὐοηνρᾶτθ {118 ννοσὰβ οἵ Οἴοοσο, ΔΙ] σὴ ρ; 

ἀπ 8]] 
Βαϊ ἐτύγχανεν 

ὥστ᾽ ἐκδακρῦσοαί γ))» εἰ φρονοῦντ᾽ ἐσύ) γχαᾶνεν. 

οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτιιωτάτας" 

οἰμοι κοικῶν δύστηνος" ὦ τάλας ἐγω. 1905 
3 Ν Χ ἊΝ 7 7 3 9 7 7 

εἰ καί τῶ πρὸς τουτοισί Ὑ εἰδείης κῶωξκῶ. 

(ο ᾿ῖ5. τοίυσπ τοι οχιΐθ, ἐη Ἐὶδ. δ2. 
Με τΐὰ δοοθρίέ (5.6. οηια) αὶ οἰϊαπι 
γιοοπῖα ἴρδα νἀ δγλθπίωυν οἵ ἰθοΐα ΓΌ15 ἃ 
{6 Π1014 Ἰτοίδτὶ, 

1805. ““ ΒοΔ Πρ 6᾽ ΤΘπλ1.5. (Παΐ [815 
ψΘΙΒ6 15 ψαπίϊηρ ἴῃ ἴἰ6 Νῖδββ.; ἂπα 
ἴπ4664 1 τπὶρ αὶ Ρ6 βραγϑὰ σψιποαΐ 1π- 
7ατγ.᾽ ̓  Ῥογϑ0Ή.. 

1808. ““ τούτοισιν Αἰά. τούὐτοισί γ᾽ 
τηοϑύ Νῖ88., σόγγθοι!ν, ἃ5 θϑίον, 1578. 
εἰ τὰ τέθριππά γ᾽ ἐς ἅρματα λεύσσων : 
γνΠ6Γ6 τέθριππά δ᾽ ἐς (510) .}. τέθριππά 
τ᾽ ἐς ὁη6 οὗ (πΠ6 Βοά]δίδη : τέθριππά γ᾽ 
εἰς Ὁ. Οδηι. ΔΊ. ῬΙΙ]δαοη (ὐοτιητῃϊα 
Δρ. Βίοῦ. ον]. Ρ. ὅθ7, 52. (ον!. Ρ. 

449. τοί.) Εἰ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοισιν 
εἰδοίης κακὰ, ΓἼΑσμενος ἔχοις ἂν, Νικο- 
φῶν, ἃ νῦν ἔχειξ᾽ ν»ῇοῖο ῬΟΙΠρ5. ν»6 
οὐρὶε ἰο τϑϑᾶ, εἰ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοισί 
Ὑ᾽ εἰδείης κακά. Ὑπὸ νοτγὰ εἰδοίης, 
ν ΒΙΟἢ 116 Νῖ5. 1). Θχ ἢ 115. αἴ80 1 ΟἿΓ 
Ρᾶββαρθ, 15 ἃ θαι θαιῖβη. [ον (ἢ Αἰ {168 
μαῦὸ πὸ ἐπαϊοιζῖτο εἴδω, δέ ἤογηι ἐδ6 
ογρί. ἀπὰ 5). 8. 1. ἤροηι εἴδημι. Ῥαῖ 
Ἡδτιηδηη τγ 681] οὔϑοινοβ οὴ Ατ] βίο. 
Νιυ}. 899. (401.) αὶ (πΠ6 σοργίδβίϑ 
οἴϊθη πη ρτόρουὶν ααα, ἃπα οἵτοπ, οηλ! 
{Π158. ρΡΆΓ.101]6. ΕῸΣ ἴη [Πᾶϊ Ἰηβίηποθ ὄννο 
Μ85. οἵ ροοά ταριιίε ρἶνβ οὐ γὰρ δὴ 
δρῦς γ᾽ ἐπιορκεῖ. ἴη δορὶ), Δ]. 1878. 
σὸν ἄρα τοῦργον, οὐκ ἐμὸν κεκλήσεται, 
01 τπ6 ψαπία 6οἀ4. πὰ τῃ6 Ἴτιη. 
Μ,8. ιᾶνθ σὸν γὰρ ἄρα: τϑοδα {Πι6τε- 
ἴοτο, σόν Υ ἄρα τοὖργον. Αὔονε γὰρ 
ἄρ᾽ ἴογ γ᾽ ἀρ 1Τ,.᾽ Ῥονδοη. ΤΠ ρᾶϑ5- 
βᾶσθ Ὀθ]ον, Τῦ77. ΒΌΡΡΠ ΘΒ. 16 ΘΠ} ρ518 
τὸ {π|5 ἘΝ δι ὀδύνας ἂν ἔβας, εἰ καὶ 

Κ. τ. Δ. 5080]. τί ἐρεῖς ; ἢ τριτάλας γέ- 
γοιο δηλονότι. ῬοΥΘΟΠ᾿ 5 δἀορίίοη οἵ 
{Ππ| τϑδάϊηρ τούτοισί γ᾽ ἴογ τούτοισιν 18 



ἐπὶ κρῶτώ ΤΕ λευκοπήχ εἰς κτύπους χεροῖν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἃ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα ; ; 
τέθνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 

ἀνάγετ᾽, ἀνώγετε κωκυτὸν, 

1570 

Κρ. ὦ τλήμων, οἷον τέρμον᾽ : ᾿ἸΙοκάστη, βίου, 
“ἢ 

γάμων σε τῶν σῶν, ΣφΦιγγὺς αἰνέγμνο ὺς ἐτλῆς. 

πὼς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος, 

νἱπαϊοαϊθα θΥ Τρὶι. Τ, 866. εἰ σόν γ᾽ 
ἀδελφὸν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας : Ιοῃ 
961. εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐκτεί- 
νοντά μοι: ἀη]6585 [Π6 Ἰπβοσυίίοη οὗ καὶ 
ΒΌΡΘνβοθβ (Πὺ οἵ [Π6 ρᾶτγίϊς]α γε. 

1567. “Ζ“ ϑοιηβ 885. ρίνθ δυσποτμώ- 
τερα ἃπὰ ον βαρυποτμωτάτας : δυσ- 
ποτμότατα Νῖ.: 0 ΘΙΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ἴὉΤ ὦ; 
ΑἸάμ5 ἴῃ ὈοΙ ρ᾽ᾶσθ8. ϑῖποθ πότμος, 
τέκνον, Ἀπ 51 0118 Ὑγοσὰβ πάνθ 1ῃ6 
ἢιβῦ 5 }140]6 δποτί δοσοτάϊησ ἴο {18 
ῬΠΏΟΙρΡ]65 οὗ (86 Ατίΐο ἀϊαϊοοί, 10 [0]- 
Ἰοννβ, {πα βαρυποτμώτατος, δυσποτμώ- 
τερος, εὐτεκνώτατος (ἴΠοο. ὅδὅ. 624.) 
τη πᾶν {Π6 δηίθρθπυϊτηδ Ἰοηρ,, 
ΔΙθπαπμήοσ Μίβαμθμο ἂρ. ΡΙΪαΐ, ἀδ 
Τινιῖ. ΑἸποῦ. Ὁ. ὅ2ὅ. Α. ἴΑπολλον, 
ἀνθρώπων τιν᾽ ἀθλιώτερον ἙἝ ὀρακας : ἄρ᾽ 
ἐρῶντα δυσποτμώτερον; ΨΜΏΞΡΙΘ Υνῖ- 
16 ΔΟΠ1᾽5. σοπ]θοίυτθ, κἀρῶντα, Μοῦ] 
ἀοβίτουν (Π6 τηϑίτϑ. ἡ ογϑοῆ. 

1570. ““ἐπὶ κάρα τε .ζ. τηθιρῦτ. 
508}.᾿ ΡογϑβοΉ. 

λευκ. κτ. χ-. ἴον κτύπους λευκοπη- 
χέοιν χ. ἃ5 ἴῃ ΒςΟΒ. 1190. οὐ δικτύοι- 
σιν, ἀλλὰ λευκοπήχεσι Χειρῶν ἀκ- 
μαῖσι. 

1371. ““τέρμα νυ] Ποαΐῦ ο]1ϑῖοη ΑἸά, 
(. Ὁ. Τι. τηϑηῦτ. : τέρμον᾽, ψΜ}ΐὶο ἢ 
Βᾶγτ 65 ἢδ5 γϑβίογθα ἤτοι [Π6 Θομ]θο- 
ἴυγ6. οἵ 80Πὴ6 ΟἸ1Ο, 15. ρτοάπορα ὃγῪ 
Ῥυτίοη ἴτοιῃ γο55. 1..: θαΐξ 6 ντοίθ, 
1 πηδρίηε, Νο55. 2. Εογ (ἢ 6 ΕἸοσθη- 
ἰἰη6 Μ,58., δοοοσαϊησ ἴο δ]. Κ., 1188 
τερμονίαις ὀκάστη: τέρμὰ (510) Ὦ. 
τέρμ Ἰοκάστη τοῦ βίου ατοῖ. ἔτοτη ἃ 
Νῖ5.:; ἴον (15. 11 βίαπα 5 ἴῃ 1Π6 βθοοπὰ 
Τ,ογάθη, ἃ πΘϑΠῪ 50 ἴῃ Κα. 5'Βου]ὰ 
ΔΠΥῪ ΟΠ6 ὈΓΘΙου {Π15, 1 15}. ΠἸη ποίη Ρ; 
ὙΟΤΒ6 {πη ἴο τϑδα ἴῃ Οτοβί. 490. (οΥ 
Β0Π)6 Δῖ55. οἷν ἐξέπνευσ᾽) ᾿Επεὶ γὰρ 
ἐξέπνευσ᾽ ᾿Αγαμέμνων τὸν βίον.᾽ Ρογ- 
800. 866 Ῥογβοῃ᾿β ΌΡΡρ]. Ρ. 8. 

1872. “«“Τῇυ5 Α]4, ατοί. πηϑιηρΥ. ΒΗ. 
Δη4, 1 πῖπκ, 1. 1,. Σφιγγός τ᾽ αἰνιγ- 
μοὺς Ὁ. Ὁ. [νοἰά. ρτ. Σφιγγός τ᾽ αἰνιγ- 
μῶν Μ. Σφιγγὸς αἰνιγμούς τ᾽ ΕἸοΙ. Κ-. 
1,614. 566., γγ ϑόποθ 16. 88 πθ6ϑᾶ- 
Ι6551γ ἀβάυςρα αἰνιγμοῦ τ᾽. Τὴ τηθδῃ- 
1ης 5: ιϑρ|ίηρὶδ απίρηια «οοαϑβέω αὖ- 
ἐπι ἑηζοἰϊσοηι εἰιηι Ὁἱ(8 ἐνιηι, πλιριϊαγ 1 
ποι. Ἴπυ5 ἴῃ 1]. Δ, 16. Αρδπλθτη- 
ΠΟη ἜΧΟΙ]αΐπη5, θάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ 
ἔταμνον' Ρααν5, χιοᾶά ρορὶρὶ, ἐϊἰθὲ 
πιογ 8 σαϊιδα ἐ5ὲ." Ῥοτβδοῆῃ. ὕγλαΐ α 
ἐογηιϊπαἰῖοη 01 ψοιν [δ{6, πὰ 4 ψοῖιν" 
ὙΠαΡΓΊαβΘ, μαῦο ψοῖι 8: ΠΥ 6α [Ύοτι {ΐ6 
Θηΐρηια 9Γ {πε δρπῖπα ! Π«« ῬΙΘαυΘΠΕΥ͂ 
{πΠ6 βαῦϑί. γ ιοὶι 18 ραΐ ἴῃ ἀρροϑιίϊοπ 
ἴο δηοίπου, σοηΐαϊη8 ποΐ 50 τηποὶϊ ἃ πὶ 
ΘΧΡ] απδίϊομ οὐ 116. ἀθιθγηϊηδῦίοη οἵ 
(88 ἔουτηθυ, ἃ5 {Π6 ορθζαίϊοῃ οὐ ἀθϑίρῃ 
οὔ 11, Μαί. ατ. στ. ὃ ὅ88. οὔ5. 2. 

1378.“ καὶ πῶς 1} οἀ4. θοἴονε Ν αἰοκ.; 
ἃπα (ῃὺ9 Κι, ἈΒ.; ΡΘΙΠΆΡ5 ἃ80 1Π6 
βϑοοῃᾶ 1 Θγάθη ; πῶς δὲ ΕἸΟΥ.», ΜΠ ΘΗ ΟΘ 
ἌΆ]οΚ. Πᾶὰ5 οαϊίο, πῶς δή. Βιυΐ δὲ 
15 ἃ 97055, ἃ5 15 τηδῃϊ6βὺ ἔγοτση 115 θεῖπσ 
γνυτῖ 6 ἄρον ἰπ ὦ. Οἰμον Μ858. ἴὸ ἃ 
στεδΐ παηρ. 1 Ππᾶνο πῶς καὶ, {π6 Βοά- 
Ιϑίδη, Ο. (δηῖ. 1). ..1,. Μ. Βηαποκ 18 
ΒΙ]Θηΐ ἃ5 ἴο {Ππ6 τηϑι τάπεθ, δπ6 ᾿ἃ8 
[Δ ΟΔΠΥ Θαϊίθα πῶς δή. ἽΠπὸ τϑδαϊηρ 
καὶ πῶς 18. ἔδυ! οἡ {Πἰ|58 στουπά, τῃδὲ 
τ ΘΘΩΘΙΆΠΥ 10}0}168. ἃ οὐ)εοίξίοη, οτ 
οοπένακίοίλοη, ἃ5 ἴῃ 1307. Π6 Β6η88 
15, ἐρὶ ηιοὸ πιογοοῦεν, μοῦ ἄς. Τ|ὰ8 

116 σοπ)αποίίοπ 8 ἈΒΌΆΠΙΥ 50] πθ6 [ο 
186 Ἰηϊριτοσαίνοβ τίς, πῶς, ποῖ, ποῦ, 

ποῖος: Ἦες. 619. Πῶς καί νιν ἐξεπρά- 
ἕξατ᾽ ; ἀρ᾽ αἰδούμενοι; 105. ποῖ καί με 
φυγᾷ Πτώσσουσι μυχῶν; ΑΙς. 846. 
Ποῦ καί σφε θάπτει; Ατὶβίορῃ. ἴῬδο. 
1288. τοῦ καί ποτ᾽ εἶ ; ϑορῇ. Α1. 1290. 
ποῖ βλέπων ποτ᾽ αὑτὰ ἂς θροεῖς ; ΤΊΔΟΝ. 

889, Τί δ᾽ ἐστὶ, τοῦ με τήνδ᾽ ἐφίστασαι 
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ἀρᾶς σ᾽ ἀγώνισμν᾽ Οἰδίπου ; σήμαινε (μοι. 

οἰσθ' 
3 

οὐ μα 

τῶ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήματα χθονὸς 

δ ο. 7ὔ 9 ΄ὔ 7] 

ὁ, τοῦ γέροντος Οἰδίπου ΠΕ ΟΣ 

βλέψας ὃ δ᾽ ἐς 

βάσιν; Βταποῖκς᾽ 5. σϑυβίοη 15, Ομ οϑὲ 

197 

πρᾶν γὰρ τφειγέων περιπτυχαὶ, 

ὡστ οὐχ, ἅπαντά σ εἰδέναι τὰ δρώμεναι. 

ἐπεὶ δὲ γαλκπξοις σῶμ᾽ ἐκοσμήσοανθ᾽ ὅπλοις 
ἰ 

Ἷ, 

ἐστῆσαν ελθόντ᾽ εἰς μέσον μεταίχμιον, 1980 

ὡς εἰς ἀγώνα, μονορνἄγου σ᾽ ἀλκὴν δορό 5 
"7 Φ 

Αργος ἢ ἤκε πο ϑν ἀράς 

ὦ πότνι᾽ “Ἥρα, σὸς ψοίο εἰν, ἐπεὶ γάμοις 
" “5. τ Τα ἼΠ: τἀ αν}: 
εζευξ Δδράστου παΐϊθω, καὶ νωΐίω γθόνω, 

Ῥογϑξοη. 
1880. “ΤΠ αὐϑυτᾷ ᾿ἷπ6, συ] ἢ φοτυ ὁ Ομ" Ἠϊομηϊ 5ἰδἐϊ5 ρυαάιη} Α 

Β6Π 16. νγλ]ο 1 ἴδαγ [Π6 ψψογὰ5 σαπποί 
Δαάπιῖῖ. 6 ἢχδι δὰ, οὗ {Π6 ΒόΠο  ᾶ 
)85, Τοῦ κε τήνδ᾽ ἐφίστασαι (ποΐ ἐφί- 
στασθαι, 5 Ῥτύποκ) βάσιν. Ἀρδα 
τπουθίοσθ ἀπά ροϊηΐ ἴπι5, Τί δ᾽ ἐστί; 
τοῦ Καὶ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βάσιν; ϑοιιθ- 
(ἰπλθ5 δὲ 15 1ῃηδουίθὰ Ὀθύν θη {Π6 ἢγϑί 
νοτ ἀπα καὶ, ἃ5. δε, 1191. τίνα δὲ 
καὶ σπεύδων χάριν Πρόθυμος ἦσθα; Δυ- 
ἄτοιῃ, 896. τί δέ με καὶ τεκεῖν ἐχρῆν ; 
Τρμι. Α. 1202. τίς δὲ καὶ προσβλέψεται 
Παίδων σ᾽ ὅτων ἂν προθέμενος κτάνῃς 
τινά ; ϑορ᾽. Αππρ. 772. Μόρῳ δὲ ποίῳ 
καί σφε βουλεύει κτανεῖν ; 1814. Ποίῳ 
δὲ κἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τρόπῳ; ΤΠΘ6568 
1Π5᾽ 8 ΠΟΘ5. Ψ1]] 4180. ΔΤΉΡΪΥ νἱπαϊοαίθ 
ΗΙρΡροὶ. 92. Οὐκ οἶδα' τοῦ δὲ καί μ᾽ 
ἀνιστορεῖς πέρι; νἰτ ν᾽ ϊο ἢ ρᾶββαρθ 
Βτάμοκ Πμᾶ5θ τἀπῃβκ1]} {α}}Ξν πιοαἀ]θὰ. 
Ρονϑβυη. ἄἄδςοῃ. Ας. 269. Ποίου χρόνου 
δὲ καὶ πεπόρθηται πόλι: ; 

1914. ἀρᾶς τ᾽ ἀγ. Οἰδ., ριιρ πα ἐπέον 
 αΐνος 6 ἰνὶβ (Εαϊρὶ ἐπαρνοοαξιοπὶθιι 5 
οὐοτία: οἷ. θὅ. 

1316. οὐ μακρὰν---ὥστε, ἵἴοτ οὗ μα- 
κροτέρω οΥ μακρότεραι ἢ ὥστε: Ἐλαγ. 
Απάγτ. 80. Γέρων ἐκεῖνος, ὥστε σ᾽ ὦφε- 
λεῖν παρὼν, 6 158 00 οἷά ἔυ ποῖ ψοῖι 
ἐβ πὸ τῦὲνὸ ἰθγθ. ὅδε Μίδί(ῃ. αὐ. αν. 
Ὁ 448. ὑ. 

1378. ““ χαλκείοις Α]4. χαλκοῖς ἴῃ 
ποῖ ἃ ἴενν δΝῖ55. χαλκέοις τοί. 1. Καὶ 
Τιοἰά, 566. ὅθ]. ἐκόσμησαν ΑἸά., δαϊ 
186 οἴμοι τϑδάϊηρ 15 ἰὴ τοι. 8η δ͵55.᾽ 

8844. 10 [Ὁ]Π1ὺνν, 1 αν δχρυηρθα, 0. 

16 κυρσθοϑίίοηῃ οἵ δαϊοκ. : Δισσὼ 
στρατηγὼ καὶ διπλὼ στρατηλάτα, νγ ]ο ἢ 
Ηρθδῖ ἱπθῆδοία!}ν ἀθίβπαβ, [ζἸὴσ ἀπα 
Μυβρτ. 56] 55}0. οοσγθοῖ, ἡ βογβοη. 

1981. ““ μονομαχοῦντ᾽ ΑἸά., ἃ τολά- 
ἴῃ τηδήθ ἃρ οὗ ἔγγο οἴἤουβ, μονομάχον 
τ᾽ (νυ τοι τῃ6 Βοά!οίδη δῖ55., Ὁ. Ὁ). 1. 

ἃπἃ Κιηρῖβ θᾶ, Ὄχῃ!θ), ἀηὰ μονο- 
μάχου τ᾽, »]1ο}ν ῬΊΘΥ 50 βᾶν (0 θ6 {Π6 
{τα 6 τϑδάϊησ, ἃ ἃ δοαίο ΘΓ ποι! ο6α ἔοπὶ 
ἃ δῖ5. Μα! Κομδθν σΟΙΡδ1 65 ν, 1845. 
αὔονο, Ηδτδοὶ. 822. μονομάχου δι᾽ ἀσ- 
πίδος Διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὐ τελου- 
μένας. 1 ν1}} αἀὰ τΠπῸ μαϑϑᾶρθ [ΤΌΤ 
Απϑίορῃ. Ῥπαη, ἴῃ Αἰθθη. ἵν. Ρ᾿. 153. 
Ἐπ 1ὰ ἃ {Π{π|6 ταογθ σοτιθοίθ βίαί τ δὴ 
Πεπηρα ἢᾶ5 ρίνθῃ ἰἴ : Ἔς Οἰδίπου δὲ 
παῖδε, διπτύχω κόρω, "Ἄρης κατέσκηψ᾽, 
ἔς τε μονομάχου πάλης ᾿Αγῶνα νῦν 
ἑστᾶσι: (στῆναι εἰς ἀγῶνα, ἃ5 ἐς δίκην 
ἔστην Τρ. 1. 968. στάντα ἐς ἀρχὴν 
Ηϑοτοά. 111. 80. εἰς ἔριν ἔστης Δτομῖδ5 
Απίμο]. 111. 8, 8. ἐς κρίσιν ἵστασθε 
Φαϊαης (5. ἢ. 919.. 15.) ῬΟΙΞ 
80Ή. 

1888. σὸς γάρ εἰμ. Τὰ0 νγὰβ (ἢ8 
ταϊθ νῦν αἸνιη!ν οὗ {Π6 ΑΥὙρῖνϑϑ: Ποτη. 
ΤΠ ΑΞ Ὶ ΤΗΤοΙ ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ 
φίλταταί εἰσι πόλης ες, Αργος τε, Σπάρτη 
τε; καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη. Ψιτα. Ἐπ. 
1. 34. νοίθυΐβαιο τηϑ πιοῦν ϑαίατσπία δ6}}, 
Ῥγηλ αυοά δὰ Ὑ Το]ᾶτη Ρτὸ οαγῖβ 565- 
Βοιαΐ 4 γρ18. 
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δός μοι κτανεῖν ἀδελφὸν, ὁ ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

1388 

κοθαιμνοτώσωι δεξιὰν νικηφόρον. 
᾿Ἐσεοκλέης δὲ, Παλλάδος χρυσἄσπιδος 

βλέψας πρὸς οἶκον, ηὐξατ᾽ ἢ Διὸς κύρη, 

δὸς ἔ ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χερὸς 

εἰς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾿ ὠλένης βαλεῖν, 1800 

κτανεῖν θ᾽, ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμῆν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφείθη, πυρσὺς 

1885. (Οἵ, 766. Τη {ΠῸ βἰπρὶβ σοοπὶ- 
Ὀαΐ Ὀδίγγθεθη Ῥᾶτ15 ἃπα ΝίθποΙδαβ, {Π6 
Ἰαϊίοσ ἰΠ8 ΡΓαΥ5 : 1]. Γ᾿. 851. Ζεῦ ἄνα, 
δὸς τίσασθαι, ὅ με πρότερος κάκ᾽ ἔοργε, 
Δῖον ᾿Αλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ 
δάμασσον. 

1386. “1 Πᾶν οτᾶβθ {(ῃη6 (ἢγχβθ 
11η65, συ θτοῖ ΑἸάὰ5 ἀπὰ Νῖ55. δα εαἴζεγ 
1015, 1π σΟΙΤΟΥΤΪΌν νυ 1116 Ἰααἀρτηθηΐ 
οἵ Ναίεϊ. : Αἴσχιστον αἰτῶ στέφανον, 
ὁμογενῆ κτανεῖν. Πολλοῖς δ᾽ ἐπῇει 
δάκρυα τῆς τύὐχηξ' ὕση Κἄβλεψαν 
ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας.᾽᾿ [ΡΟ 8ΟΉ. 

1388. ““ηὔχετ᾽ ΑἸά. ηὔξατ᾽ 56 νθ18] 
Δ155.᾽ Ῥονϑβυῆ. 

1392. “1 Ἰιὰνϑ {πΠὰ5 ραποίαδίθα τυ} 
Μυβξρστᾶνθ. πὸ νυ]ρὰγ τϑδάϊηρ 18, 
ἀφείθη πυρσὸς, ὧς. Βυῖ τἰι6 {τᾶρὶς 
γντϊθσϑ [δῖ σὴ {Ὁ {16 Ὑ  μθη ἴδῃ {τ ατη- 
Ῥθι γγαβϑ ἴῃ 186 ἴὴ (Π6 Πούοὶς ἃρθδὲ 
ΑΑὐβοῦ. Βλιπι. 670. ϑβορί). ΑἹ. 17. 
ἜἌΠ|65. 991.᾿ ογϑύη. ὅεθ ν. 1118. 
ρον: Παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκε- 
λάδουν ὁμοῦ : Ἦφτας!. 880. ᾿Επεὶ δ᾽ 
ἐσήμην᾽ ὄρθιον Τυρσηνικῇ Σάλπιγγι : 
Ἴτο. 1260. Χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, 
ὀρθίαν ὅτ᾽ ἂν Σάλπιγγος ἠχὼ δῶσιν 
ἀρχηγοὶ στρατοῦ. Δ το] [ο]!ονγ8. τὴ 6 
ὑΓΆΡ]Ο νΥ]ῖο 5 1Π ΤΘΡΥΘβθηπρ ΔΙΒΘΏ 5 
«88. ΒΟΙΨΙΠΡ {Π6 οἷῆσε οὗ (τυϊηροίεσ ἰο 
Ἡδοίοῦ ἂμ ἤδηθαβ: 4η. 1|, 239. 
ἀαὐ βίσηστη βρϑου!ὰ ΜΠ ]βθηὰ5. ἂἃῦ αἰ (ἃ 
αὐτο οἄνο: νἱ. 164. Δϊβοπαι .450]1- 
(οη, 400 ΠΟ ὈΓΘΒΙΔΏΟΙ Δ]οΥ “Πὺτθ 
ΟΙΘΙΘ νίτοβ. ΗἩΌΙΩΘΙ ΠΘΥΘῚ ΘΧΡΓΙΘΒΘΒΙΥ 
τη Θῃ τη 5. {ταπιροίβ ἃ5. Ὀθῖηρ ἴῃ 156 ἴπ 
116 Τ το)δῃ νυ αγ, Αἰ ΠποῸΡἢ 15 8]]|51008 
Βιιονν {μα {πὸ Ἰηνθῃίίοι νγᾶβ ῬΥΙΟΓ ἴο 
16 ἂρὸ ἴῃ ννιο ἢ Πα ᾿ἴνϑα : 1]. Σ. 219. 
Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀριξζήλη φωνὴ, ὅτε τ᾽ ἴαχε 
σάλπιγξ Αστυ περιπλομένων δηΐων ὑπὸ 
θυμοραϊστέων'" Ὡς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ 

ὡς, ᾿Τυρσηνικῆς 

γένετ᾽ Αἰακίδαο. ᾧ. 388. ᾿Αμφὶ δὲ σάλ- 
πιγξε μέγας οὐρανός. Ῥοίϊο᾽ (τθο. 
Απᾶα. νο]. 11. Ρ. 78.) 5ἰἀΐεβ. οῃ {1|6 
δας Πουϊίν οὗἉ [π6 50 Π01. ου. οὰγ ρϑϑβᾶρβ 
ἃπά οἴπθτβ, ὑπαὶ ““{Π6 ἀποϊθηΐ (ὐγθοϊδῃ 
βρη} }5 σσοσθ Πρ θα ἰοσοῖο 5. [Πτουγ ἢ 
ἔγοια. Ὀοίἢ ἀγπιῖθβθ. ὈΥ ἴθ 68]]66 πυρ- 
φόροι οἵ πυροφόροι, ννῖιο νν6γ6 ὈτΙθβίβ οἵ 
Μαιῖβ, δηὰ {πογϑίοσθ 6] ἃ ἰπσ!ο]80 8 : 
δα μανὶπρ οαϑὲ {Π6}} Το ΟἾ 68, Δα 5816 
ΤΘΡΓΘΒ5 ; Ψ ΠΘης6Θ οὗ ὈΔ11165 Του ρ ἢ νυ 
{γδηβρουῦῖ οἵ ἴατυ, Ὑνμθυθὶη 0 ΠΌΘΟΥ 
γυᾶ8 σίνϑῃ, 1 ννᾶ5 5.8] [0 54Υ,, οὐδ᾽ 
ὃ πυρφόρος ἐσώθη, (Πετοά. νι1ϊ. 6.) 
Νοΐ 850 πιἰιοῖι αϑ α Τογοἢ- ὕδαν εν Θϑοαρεά.᾽" 
ΤΠ οἱάσβυ δας που εἰζοὰ Ὀγ Ῥοίίου 
ἴῃ ἔἌνου οἵ [815 συδίοπη 15 Τινοορ τοη, 
(855. 129ὅ. ἔχθρα δὲ πυρσὸν ἦρεν ἢπεί- 
ροιβ διπλαῖς, ἃ τποτρ]Ὺ ἤρσυγαίνο οχ- 
ΡΥΘΒ8101, δοια Ὑν ΠΙ͂ΟΝ ποῖ θην ΘΟ 81 
οδη "6 ἀδαποεά, 7116 πυρφόροι ἴῃ ΚΘ). 
ἀς Ἀδρ. 1.806. ΧΙ]. 2. Ψψοτ6 αἰϊοπαδηΐβ 
οὐ ἴπ6 Εἴη, πο, ψΠ θη {Π6 Β8ΟΙῚΠ 668 
ψ οΙΘ Τἀνογ Ὁ ]6, ἰοὺ ἤτθ ἴτοπι [6 
ΑΙ τὰτ., πᾶ ργεοθαά θα {116 ἅνταν, ΘΔΤΘΙΌΠΥ 
ῬΙΘβθυσιηρ 1 ἤτοτα ΘΧΠοῖοπ. δῖα8- 
τᾶν ἀθηΐθβ {μπαΐ ἃμν νοβίίρο οἵ {{π 
οσυδίοιῃ οὔ {πτουνίηρ ἃ [ΟγοῸ}} ἃ5 {Π6 εῖ5- 
Δ] ἴου ὑα(116 οἂπ 6 ἰτᾶσοα ἴῃ {μ6 
ΓΘ 1165. οὐ {Π| ἀποϊθηΐβ ; ἃπά σοῃβι 6 8 
16 ἂἃ5. ἃ ΠΠ6 76 ἰην πο η ΟΥ̓ ΒΟΙῺῈΘ ρτδῃ)- 
πλᾶτδη ἴῃ 1]} υϑίγαίλοι οὐὗὁἨ {{185 ΡἈΒΒΆΡΘ, 
ὯΒ 10 ν᾽ἂ5. ΤΟΓΠΊΘΙΥ ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ραπο- 
(χαἰο, ΠῚ βυρσοβίϊζοῃ ἈΡΡΘΔΥΒ ΓΠΟΥΘ 
τοῦδ Ε]6, ἐμαὶ {πὸ σοι θαἰδη15 ἅτ οοιη- 
ρΡᾶιθα ἴο οσοιηροίιίοιβ ἴῃ ἃ τᾶςσθ, ἴῃ 
ΜΝ ΠΙΟΠ ἃ ἴοτο ἢ νγἂβ {πγόννη ἃ5 (Π6 5 5η8] 
ἴοτ βίαγπρ (Αἠδβίοριι. απ. 131. ᾿Α- 
φιεμένην τὴν λαμπάδ᾽ ἐντεῦθεν θεῶλ) ; 
ἃηα (15 Ια 6ἃ 15 Βαρροτίθα ὈΥ͂ {Π6 5ιὉ- 

ἤξαν δρόμημα δεινὸν ἀλ- 
Ῥτθνοϑὶ ἄρίθθβ ἴῃ {1}}8 

Βοασρηΐ [1η6, 
λήλοις ἔπι. 
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σάλπιγγος ἠχῇ, σῆμα φοινίου μνἄχης, 
ἦξαν δοόμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι. 

7ὕ 5 δ ΄, ᾽ 7, ΄ἷ 
κῶσροι ὃ οπως θήγοντες οὐγρίον γένυν, 1508 

ξυνήψαν, ἀφρῷ διώβροχοι γενειάδας" 

ἦσσον δὲ λόγχαις ἀλλ᾽ ὑφίζανον κύκλοις, 
ὅπως σίδηρος ἐξολισθάνοι μυάτην. 

3. δ ὀμμν᾽ ὑπερσχιὸν ἴτυος ἅτερος μναζθοι, 

λόγχην ἐνώμα στόματι, προφθῆναι θέλων. 1400 
9 [ “ -“ψ 2 ,, 7 

αλλ εὖ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρωμασιν 

Ορ᾿πίομ, ἃπὰ {15 {8 η518165 {Π6 Ρ885- 
Βᾶρα: Αὶ ρμοῖηθ ἰα τυοἱχ ὑγεμαπέο 6 ἰα 
ἐγοηιμείές Τυντἠόηϊθηηο, οοηιηῖε ἰδ 
“βαπιῦθαυ ἀαν5 ἰ᾿ αὐόπο, α τοηιρὶὰὶ (᾿ αἷν' ἀθ 
8δ0η. ὀοίαί. Τιιθ σοπποχίοι Ὀθίνθθη 
ἴδ ὴξ ἃτπιὰ δοιὰ 18 σον ΟΥ̓ {Π6 1156 
οἵ {πΠ6 νοτῦ λάμπω, ϑορᾷ. (4. 7΄. 187. 
Παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά τε γῆρυς 
ὅμαυλος : ψψοτε 5866 [)γ, Βτδβηθ᾽β ῃοίθ. 
1394. ““ἀλλήλους (ἰαπί. δῖ. ποί 

θδα]ν.᾽ Ρογϑβοη. δρόμημα 15 σονεγπεά 
ὈΥ κατὰ υὑπαρδιβίουά ; 566 ἃῦονβ, ν. 
υῦ. 

1990. ““ἔγχη, »]} οὶ ΑἸά 5. δα 5 
ΔΓΟΥ ξυνῆψαν, 15 οἸηϊτἰο ὦ ἴῃ δῖ55. πὰ 
υ"Υ ατερ. Νᾷκ. 11. Ρ. 38. 1). Κάπροι δ' 
ὅπως, θήγοντες ἀγρίαν γένυν, Ὡς ἂν 
μίμησωμαί τι τῆς τραγῳδίας, (οὈδβοτν5 
(ἰ6 ταῖσι] Κπον]θαάρα οἵ (6 σοοὰ 
ΒΙΒμορ,) ΛΔοξὸν βλέποντες ἐμπύροις 
τοῖς ὄμμασι, Συνῆπτον" ἴτοιη ν 6 Π66 
ψΑ]οῖκ. σοπ]θοΐατοβ, ἴπᾶῦ ἸΏ ΟἿΤΓ Ρᾶϑ8- 
Βᾶσ8 ἃ ΒΘ ΠΆΤΙ5 Πα Ὀ66η γθδα ὃν (τθ- 
βογίιβ, Δοξὸν βλέποντες ἐμπύροισιν 
ὄμμασι, ἀπ σοπιρᾶτο5. δίαϊ. ΤΠΉΘΌ. χὶ, 
δ30. (Εαϊπηῖηθοβ νϑ] υἱ1 ριέθοθΡ8 ΟΠ] 
ΟΟΙΔΙΠᾺΒ ἌΡΤΟῸΒ τὰ ἰυ]1, 5010 1566 
οιθχὶς ρϑοίοτα 586115; ἴρῃβ ἱγοηιαηΐ 
οου], Ἰαπδίδηι8. ἀθηιθ 5. ἀηο15 Οτᾶ 
βοηδηΐ:-τοϑῖο Ἁν1ΔῚ ἱπουγγαηΐ. ὁ ΡοΥ- 
δ07.. 

1998. ““ ἐξολισθαίνοι 4}1 ο44. ἃπά 
Μ85. 1 πᾶνε τϑθρδοθα [Π|86 ἴογιη νυ  ς ἢ 
ΒΘοῖη5 ἴο ᾶνα ὕθθπ ἴΠ6 ΟὨΪΥ ὁΠ6 ἴῃ 
1586. ψΨ] 1 {16 ἀποϊθηΐθ, ΘΟΡΠΟΟΙ65 ἴῃ 
Βαϊάα8 ν. ἱῶς᾽ Θαυμαστὰ γὰρ τὸ τόξον 
ὡς ὀλισθάνε. Απ αηκπονη οοτηὶς 
γντιίθυ ᾿η ΡΙυς. Ετοί. Ρ. 769. Β. Οἰκει- 
ὅτητα δ᾽ ἐμβλέπων ὠλίσθανον. [γᾶν 65 
Πὰ58 ἰηϑίαποεα (8 ἰὈΓΏΕΓ ρᾶβϑᾶρβε, 

ΜΟοΣθονοσ, θσθη 1πΠ ΡΓῸ56 Δη4 ἴῃ ὙΓΙΘΓΒ 
οἵ πὸ ρτϑαΐ δηίια]υϊν (Π15 ΤΌΤ ἢ ηοΐ ὰΠ- 
[θα ΘΠΠΥ Οσσυγβ, 85 ἰη Β]αΐ, 1]. ρ. 
405. Ε΄, ὠλίσθανεν. ῬεΥΖοΠΐι5 Πᾶ5 Γ6- 
Βίοτθα ἴΠ6 βδπη6 ἔγομῃ Νῖ55. (0 2118 
ΧΙ, 46. [πὶ Ρδυβδηϊ885 νἱ. 11. Ρ. 487. 
8.8. 4150 ἴῃ διυϊάαθ ν. Μίλων, ὀλισθαί- 
νουσι 15 οἀϊί6α ; θαΐ {π6 Θ΄0})0]. οη Ατὶ- 
Βίορῃ, Βδη. δ. Πὰ5 ὀλισθάνουσι. Τί 
158. ΒΕ ΓΡΙ 5 Πρ, ὑμϑγοίογθ, τᾶ ἀπολισ- 
θάνοι 5!!οα ] ἃ πᾶνα Ὀθθη αἰβρ!θδβίηρ' ἴο 
Ἡδιηβἰθυ μαϑίὰβ ἴῃ Γιποῖὰπ, [)}14], ΜΙ οσ. 
χν, 2. Ρ. 920. 1π Ατίβτορ!ν. ας. 1165. 
τῃ8 τηθίγθ γθαυῖγοβ οἰδάνοντα ἴοτ οἰδαί- 
νοντα.᾽ ον βοΉ. 

1399. ΤῊ ἴῃ {Π| σοηθαΐ θαίννθθῃ 
ΔΟΒΙΠ65 ἀπά ἩΗβθοίογ, {{Π|| (ὈΥ̓ΠΙΟΣ 5 

τοργοβϑηίθα, [1]. Χ. 321, Εἰσορόων χρόα 
καλὸν, ὕπη εἴξειε μάλιστα. Ν]οΚ. 4150 
ΠΟΙΠΡΆΙΘ5. ΤΠΘΟΟΓ, χχὶϊ, 187. Ἔγχεσι 
μὲν πράτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον, 
᾿Αλλάλων εἴπου τι χροὸς γυμνωθὲν 
ἴδοιεν. ΤΠ5. αἰδὸ ΤΆτομο ἴῃ Ὑτρ. 
δι. ΧΙ. 7148. ρϑτίεθβ τἱ πιαΐαγ ἀρϑγίδϑβ, 
Θυδ ναΪη5 ΘΠ 816 ἔδγαϊ. 

1400. προφθῆναι θέλων, {ο 5». ἐΐι6 
νδὲ ὀίοιυ : Ἥοιῃ. 1]. π. 814. "Ἔφθη 
ὀρεξάμενος. 

λόγχην ἐνώμα στόματι: ᾿ετα στόμα 
τηϊϑὲ. πιθᾶηπ ἐμ φρο ΟΥ̓ γἷπι οἵ 
{16 5}|18[14: ἃ5 ἃῦονβ 1182. εἰς ἄκρον 
στόμα πύργων ἀκοντίζοντας. Τῇ τῃ6 
ΟΥ̓́Θ. ἃίομβ νγᾶβ νἱβ10]68, 10 νῦᾶ8 1561655 
0 δἴπὶ δὲ {πΠ6 πποιῖῃ. ὍΠ6 5.0]. ἴο 
οὈνϊαίθ {π185. αἸ ΠΟΥ βαν5, ὄμμα δέ 
φησιν ἀπὸ μέρους τὸ πρόσωπον ; Ὀὰῖτ 1ἰ 
15 ποῦ Ρυοῦ Δ 16 {πᾶἴ τηοτθ οὔ [Π6 σουῃ- 
[6 Πᾶ ΠΟΘ νγᾶϑ ΘΧΡΟΒοα {Πλπ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

1401. ““ κερχνώμασιν ἨδϑνοΟβΐαΒ, 
ΠῚ ἢ Ν ΔΙΟΚ ἀρ ρτονθβ; ἀπ ἴῃς Βταποῖ 
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ΧΝ Ν ᾿ 

ὀφθωλρνὸν, ἀργὸν ὥστε γίγνεσθαι δόρυ. 
,ὔ -“ “Ἅ Ν 

πλέων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλοασσ᾽ ἱδρὼς, 

ἢ τοῖσι δρῶσι, διὰ φίλων 
᾿Βτεοκλέῆς δὲ, σοδὶ ῥετοψαίρων πέτρον 

3. 5.5 8 

Ἰὼ 

1405 

ἴγνους ἡ εζλυ κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος 

φίθησι ἰΠολυνείκης δ᾽ ἀπήντησεν δορὶ, 

πληγὴν σιδήρῳ πωραδοθεῖσαν εἰσιδὼν, 

κνήῆμην τε διεπέρωσεν ᾿Αργεῖον δόρυ. 
στρωτὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε Δαναιδῶν ἅπας. 1410 

2 ἴω] ’ὔ Ν σὺ 9 Ν 

κὼν τῷδε μυόγθω γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν 
ς γι Νὰ 7 7ὔ 7ὔ 

0 πρόσύε φρωθεῖς, στέρνοι ᾿Ιολυνείκους βίᾳ 

διζκε λόγχῇ, κἀπέδωκεν ἡ ἡδονὰς 

Κάδμου πολίταις, ἀπὸ ὃ 
2 2. 09Λ 6 Ν 

εἰς ὃ οὐπορον ἥκων δορὸς, Ε ἐπὶ σκέλος πόλιν 

ἢι85. δαϊτοᾶ: δαὶ Ηθβυομαβ. δοίκπονν- 
Ιβάρϑβ {Ππ6 οἴμοι ἔογιῃ 4150. ονβοΉ. 
“4 ἩΘΟΘπΙΙοΥ εἴ ϑμο Πα 10 Ρτομαπ- 
ἃ[10 κέγχρος οἱ κέγχρωμα" νΘῖιι5 δῖα 8 
ἌΒΡΘΙΙΟΙ, κέρχνος οὖ κέρχνωμα, πῶς 
4αοαα6, ΗΪ51 (ΔΠ|οΥ, Εατὶ ρα θὰ. Ψ αἰςκ. 
ΟΥ ΒΙοιμῖ, 4256}. Ῥτοῖη. 097. Ῥοίϊον 
115 {τᾶ δ] αῖθϑ {πὸ νοτὰ : ἐδθ ογαίοα 
οροηῖηρα {πᾶ αὐοτη (6 τὲμι: ἰτότη 
κέγχρος, [Π68 σταῖὶπ σᾺ}166 γι θὲ ; Ὁ ΟΥῊ 
δηιαιἰ ρε᾽)7ναἰϊοη8. 15. ἈΡΡΘΔΙΒ. ἴοὸ 
06 ἴΠ6 ΟἹ]Ὺ δχαπιρίθ οὔ [η6 ννοσὰ. 

1402. ““ γίγνεσθαι (. 1). ΕἸον. Βοα!, 
Ῥούϑοιι. (ΟἿ. 490. “Τινώσκειν εἴ γίγ- 
νεσθαι νϑῖεδγθιῃ 6856 σου δου) ΒΟΙΙρ- 
τἰοηθῖῃ δυὶποῖῦ 1,αἰπιπὶ αἷρηο. ατῶ- 
ΠΟΙ ΠῚ ΟΡ ϑο]θίἃ Τογταᾶ [10 ἀοίνα κνα]- 
ἀρίοχ: γένω" γείνω" γίνω" ἃ γένω, 
γιγένω, γίγνω" δουΐ ἃ πέτω, πιπέτω, 
πίπτω" μένω, μιμένω, μίμνω.᾽ Μαϊοκ. 
566. ΒΙοιηῖ. “50. Ῥγοπι. 104. 

1404. “41 Ἰιᾶνθ βδἀϊίθά πλέων [ῸΓ 
πλείων. [Μδίῃ. τ. α΄. ἃ 135.1 ΤὸῸσ 
ἐστάλαξ᾽ ταὰπν' Νῖ58. ἰιᾶνο ἐστάλασσ᾽.᾿᾽ 
ῬΡοΥ 80}. 

1405, ““μεταψαύων Οτοί." ΟογβοΉ. 
“« Απρὶίοθ νθϑιΐθσῖπὶ ψάω ἐο δ0ΥΆμ6, 
ψαύω ἰοιιεῖ,, ψαίρω ρΊήαζο ν6] γαξθ.᾿ 
ΒΙοιΐ, ΟἹ. 4βει, Ῥτοτη. 402. Ηβθϑ8γυ- 
ΘΠΪ8 ΕΧρΡ] αἰ Π5 οὐγ ὑγοτα Ὀγ μεταφέρων, 

3. Ψ) ἢ 

εὐραυσ᾽ ἄκρον δέρι. 

1412 

ΘΗ οαυογΐηρ᾽ ἐο0 γϑηῖοϊθ, ἐο μιιὲ αϑδἰα; 
[815 56η86 18 ἀφράυποθα ἴτοπι {πὰς οἵ 
τα ὑληρ᾽ οὐ δου αρὶηρ', {π|6 ΘΕ οἴ οὗ γν ΒΟ ἢ 
15 ἐο πναΐίτζο {6 δι ίαοο οἴθαν οὐ βηιοοίῆ,. 
ἴο γόπιοῦθ οὐδίγμοίογδ ΟΥ̓ ἱποῳιαζι 168. 

1409. “κνήμης τε (ἀηί. ΔΊ. Βᾶτϊοςο. 
1. ὅοα]. ΠὉ. Ρ. κνήμην δὲ ΑΙά." Ρον- 
8δ0η. Οἵ, 268. 

111. “ἐπηλάλαξε ὅ.110}. εἰτο- 
ΠΘΟΞΙγ.᾽" ονϑον. ἀνηλάλαξε, ταϊβϑοα 
« δ ιοιιἔ, αὖ {π ᾿Ἰηο! θη ΑΥΥ δανδηίδρθ ; 
ἐπηλάλαξε νου! ΠΠΡΙΚ δμομέθα ὁπ 
αὐουμηξ οὗὨἩ ϑοτμθί ῖηρ τοτα ἀθοίβῖνο, 
ϑιοιέθα 50} ἐπ τἱοίον ἡ. 

1418. ““ λόγχην συπιηοη] , νΏ]οΣι 
Δάιηϊ5 οἵ ἀθίθπεθ, δπα ψαίοκ, δδΒ 
αιοίρα 1ὑ ἴο ἀοίθπα [Π86 νυ ρᾶγ τϑαά- 
ἴῃ ἴῃ ν. [090-Ξ1108. αυῖΐ {Π|Ὲ Ἰοΐᾶ 
θη νυυ θη δἵ [Π6 5146 18 νΘΥῪ [1406 
ἴο Β6 οδησϑα ἰηΐο ν.᾿ Ῥογϑον. ΟἿ, 
ΝΙβά. ὃ. Διῆκε, ἃ5. δ΄ ἃ] 0. ΟὔΒΘΓνΘ5, 
68 η5 ὁπεδανογεά ἰο μοπροίγαίξεα : ἃ5 ἴῃ 
γν. 1482. ἐσκύλευέ νιν. Τὴ {Π|| 5816 
5688 8150 κτείνει 15 ϑβϑὰ ν. 1617. πὰ 
1θ. Οἀ. Π. 482. οἶκον (55. ᾽Οδυσσέως) 
ἄτιμον ἔδεις, μνάᾳ δὲ γυναῖκα, Παῖδά τ᾽ 
ἀποκτείνει. 

141. ““ὡς δ᾽ ΑἸάπι5 ἀη δοπια Νῖ855., 
Ῥαὶ ἔδβνν ἴῃ παι θογ. “ὥς ὃ5 πο τιϑοά 
ον εἰς απὰ πρὸς, οφατρρὲ τοϊέδι γ ΓΕ  ἘΉ 06 
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χωρεῖ" λάβω, δ᾽ ἀφῆκε μώρμναρον πέτρον, 

μέσον τ᾿ ἀκοντ ᾿ ἐθραυσεν" ἐξ ἴσου δ᾽ ᾿Αρῆς 

ἦν, κοίμνοαικος ἀμφοῖν γεῖρ᾽ ἀπεστερημννοιν. 
ἐνθένδε κώπας ἁρπάσαντε φαωσγάνων, 

ἈΝ “ 7 " Ὰ 

εἰς ταὐτὸν ἧκον, ξυμβαλόντε δ᾽ ἀσπίδας, 1420 
Χ χ 3 " 2 “5 , 

πόλυν ταρωγ τον ἀμφιβάντ εἰγχοὸν μονῆς. 
"» Χ Ν 

καί πὼς νοήσας Ἑπεοκλῆς, τὸ Θεσσαλὸν 

0 ρ6Υ80η8. {πε ἢγϑί Ἰηβίβδποθ οὐ {Π|5 
Ατεοΐβια ὁσοὰτβ 1η Ηοπιου Ὁ). Ρ. 218. 
“Ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν 
ὁμοῖον." ογδοη. ὅ66 Ηθο. 979. ἐπὶ 
σκέλος π. χωρεῖ, τρίγεαί5 α 56. 

1417. ““ μέσον δ᾽ ΑἸά, δηἀ ᾿πηδηγ 58. 
Ὀυΐ (Π6 Μία. 0. ᾿ιὰβ8 μέσον τ᾽, πῃ] οἢ 
Ψαῖςοκ. σοῃ)θοίϊιτοα.᾽ ογϑοΉ. 

1418. κάμακος : 566 Ηες. 187. κά- 
μαξ 15 ρΙορθεν ἐμὲ δια οὐ τσοοάφη 
Ῥανγέ οΓ α 8ρέαῦ: υϑ6α ὃγ Ποπιοῖ 1]. 
Σ. ὅθ9. [ῸὉΓ ἃ δἔακε ὃμ τυπϊοί οἰπο5 
106 76 διιρρογέεα. 

1419. ““ ἐνθένδε Ν 41ςΚ. ἔοι ἔνθεν δέ. 
Αραὶπ ἁρπάσαντες ΑἸά. στη πιοβί 
85. αἰδο συμβαλόντες Οαπί. ἢ. Βαϊ 
1πἀθ ρθη μεν οὗ [Π8 ἀπ8] Ὀθίηρ' Ὀδίτοῦ 
{πη {Π6 Ρ]τιγα], {π᾿ γΘ 18. ἀπο τθᾶ- 
80Π, γγϊο 1 ἢᾶνε Εἰπίθα δὲ οη ἤθε. 
847. ὅϑορῃ. ῬΊΗΙ. δθὸ, Ἴωμεν ἤδη, 
προσκύσαντες τὴν ἔσω "Αοικον εἰσοί- 

κησιν. Επι. ἴοῃ 22, Φρουρὼ παρα- 
ζ εύξασα φύλακας σώματος. Ἀ84 προσ- 
κύσαντε ἀηὰ φύλακε.᾽ Ῥογδοπ. 866 
Ῥογβοπ᾿ 5 ϑΌρρ!. Ρ. 14. 

1420. εἰς ταὐτὸν ἧκον, ἐπε πηιοέ 
ἐοβείμεν, ξυνῆλθον ῬΆΤΆΡΠΙΓ. : 566 1Π6 
βᾶ1η6. Ρἢτα58 ἴῃ Ηθο, 786. ΗΙρρ. 218. 
Ιρῇῃ. Α. 665. 

1421. Μ΄ ]οἶκ. σασρθοίβ {πε οοτγθοί- 
Π655 Οὗ {Π158 11η6: Π6 ἀοιιδίβ ν Ποῖ Υ 
πολὺν ταραγμὸν ἔχειν μάχης 15 Οτδεκ, 
8η4 ἀοθ5 ποὺ υπἀεουβίαπα [Π6 56η86 οὗ 
{Π6 ραγίοῖρ]α ἀμφιβάντε. Εἰ αϑίδ.}}15 
ΘΧΡΙΔ1Πη5 1 ὈΥ ἀμφοτέρωθεν βάντες ἂν- 
τιπάλων δίκην κατ ἀλλήλων. ἽΠε 
ΘΏΕΙΓΘ ΠπῈ6 ΔΡΡΘΆΓΙΒ (0 ἰιᾶνϑ (ἢ15 τηθδῃ- 
ἴηρ: ὑφ τυ]ιθείϊηρ' αὐοιέ {πο ἀσθνὲ 
ἐνεορίηρ᾽ τ ρα ̓ τραΐ Εἴη οΓ ὑαΐξέίο. 

1422, ““κεῦ πῶς ΨαἸοκϑπδοσ, θαΐ καὶ 
ἨΘΌΘ1 ζογηι8 α οΥαδὲ5 τοϊἐἐ εὖ, οατοορί ἴπ 
Δοπιροιπαρὰ τρογ8δ.0. Ἠθτιηβίθγ 5105 

1185 [4]|6η τηΐο {Π6 88 Π16 ΘΥΤΟΥ ὁη [,ὰ- 
οἶδπ 1, Ρ. 4860. τγβϑῖθ 1π {ΠπῸ ρᾶββὲρθ 
οὔ ϑοόρμοοίββ, στέργειν δὲ τἀμπεσόντα 
καὶ θέσθαι πρέπει ΣΣοφὸν κυβευτὴν, ἀλλὰ 
μὴ στένειν τύχην, δ ᾿νὰ5 [6ἴὉ 16. σοΥ- 
ταρίοα σσογά υπίοπομβεα, ἀπ Πὰ5 θιτο- 
ΠΘΟ ᾽ν ἰατπϑά [Π6 βδουπὰ τϑδαϊηρ καὶ 
ἰηίο κεῦ. Βγαποκ Πὰ5 δἀορίβα δθοῖὶι 
τηϊδῖαϑβ, Ετᾶρτη. ἴηῸ. 28. Πρδᾶ τὰἀκ- 
πεσόντα ἵτοτη ῬτΙΠοάν 6] 15, Βαΐ Ηδηι- 
βίθι 8. [185 τηοϑί 510  βϑί!ν τϑϑοσθα 
{Π|6. πυατΠαῖθα ραβδᾶρο οἵ Ηθβυοῃῖυβ 
ἀπά θυ 6 νοτὰ κυβευτὴν,  ΠΘΙΘ δοίιον, 
ζονροίτηρ το σομβι]ῦ τῃ6 Αὐοίατ] τη, 
ογΠ]Θ ἢ 5. ΠΙπλ56} τυσοιο θά]. ὙΥΠ116 
ἰτθαίίησ οα [Π|6 5 ]6 οἵ οὗ οΥᾶβ15, 10 νν1}} 
ποῖ ρευμᾶρβ Ὀ6. διηΐβθ ἴο Το Πα ΤΩΥ͂ 
γα οΥβ, (Παΐ καὶ ποτ ΟΥ̓ 8. α ΟΥαδὶς 
εὐἱ ἐν ἀεὶ, {τοὺ ἱρποτᾶποθ οὗ ψ 1 ἢ 
σἄποη ῬΊΘΙΒΟῚ οπ ΔΊαΥ5 ἢ. 10. [5 
ἀοΌθΙΥ οοπιπι6α ΠΙπιβο ἢ, Ὀγ τϑδάϊηρ 
Κἀεὶ 1πἰ ἃ [1πθ οὗ ΡΠεγθοσζαίθ, ἴῃ ἢδτ- 
Ροογαίϊομ, πάθε [Π6 ννοτὰ Βωμολόχος" 
"Ἔπειθ᾽, ἵνα μὴ πρὸς τοῖσι βωμοῖς παν- 
ταχοῦ ᾿Αεὶ λοχῶντες βωμολόχοι καλώ- 
μεθα : ἴῃ {Π8 ἢτβί ρίδςθ, ἴῸΓ 1:6 τθᾶβοῃ. 
ΒρΡθοΙῆθα ; ποχί, Ὀθοδυῦβ ἐμθ Αἰϊὶο8 
αἰισαν8 Ἠλαΐθθ τι56 96 ρἰδοπαβηιδ ΟΓ᾽ {8 
ἀεβονὶρίϊοπ ιυἱί οι ἐἰπ6 σοη)μηποξίοη, ἃ5 
πανταχοῦ ἀεὶ δε. 899. Ατϊπίορῃ. 
Ἑσᾳυ. δὅθδ. διαπαντὸς ἀεὶ Ῥαᾶο. 897. 
ἐνδελεχῶς ἀεὶ ΔΙΘπαπά. ἴῃ ΑἸ] ΠΙΟΠ15 
ν, ἢ5. ογϑοΉ. 

τὸ Θεσσαλὸν σόφισμα. ““ΤΠΘ 1π8λ- 
Ῥιΐδητβ οὗ ΤΠ ββαῖυ ραββθά ἴῸΣ ἃ {τθᾶ- 
ΟΠ ΘΓΟᾺΒ ΠΑΙΊΟΙ, 50 {Πᾶ{ [4156 ΠΠ ΟΠ ΘΥ͂ νγὰ 5 
Οα]]6α ΤΉ Θββδ απ σοΐη : ἃπὰ ἃ Ῥ61:- 
Παϊοὰβ. δοίίοη, ἃ Ἱπθββα δα ἀδοοῖί. 
Τϑιμρτῖθγθ. οπιοβιῃ. ΟἸγπτμ. 1. Ρ- 
1ὅ. εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν" ταῦτα γὰρ 
ἄπιστα μὲν ἣν δήπου φύσει καὶ ἀεὶ 
πᾶσιν ἀνθρώποις : ο. Ατϊϑῖοοτ, ρΡ. θὅ7. 
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93 ἋἍ ἠὲ 9 δ 7 ’ 

εἰσηγῶγεν (Ὁ 1: ομυιλιῳ χθονός. 

ἀπαλλαγεὶς γὰρ σου παρεστῶτος πόνου, 

λαιὸν μὲν εἰς τοὐπισθεν ἀναφέρει πόδα, 1448 

πρόσω σὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενον: 

προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν, δι᾿ ὀμφαλοῦ 

καθῆκεν ἐ ἔγχος, σφονδύλοις τ᾽ φ' ἐνήρμοσεν. 

ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας, 

ξὺν αἱμιατηραῖς στωγόσι Πολυνείκης πίτΡεῖ- 1480 

ὁ δ᾽ ὡς κροτῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μα γῇ, 
Ν κω Ξ 

ξίφος δικῶν ἐς 7,10. ἐσκύλευε γεν, 

τὸν γοῦν πρὸς αὑτὸν ουκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ. 
ὃ καί νιν ἐσφηλ᾽ ἔτι γὰρ ἐρυπγέων βεοαγὺ, 

σώζων σίδηρον ἐ ἐν λυγρῷ πεσήματι, 1455 

μόλις μὲν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξίφος 
Ω ἈΠῸ Λ ιν " 7, Ὥ 

ἱὑτεοκλέους ὁ πρόσθε [Πολυγείκης πεσῶν. 

γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντε 

ὑμεῖς μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὐδένα 
προὐδώκατε πώποτε τῶν φίλων, Θεττα- 
λοὶ δὲ οὐδένα πώποθ᾽ ὅντιν᾽ οὔ. «“ἼΠΘΥ 
ἰην! θα Χριχαβ ἱπίο τθθοθ, πα σσοσα 
ποῖ δβ)ιαπιθα ἴο 101 ΝΜ γἀοΠ185, ἈΓΤΘΥ 
16 Ρδίς οἵ δἰ τηῖ5, μα ἰο βοῦν πὶ 
88. συϊ405 ἴῃ [118 ἰηνᾶβίοθ οὗ Ατίϊοᾶ; 
δια 1 {Π6 ἢθαῖ οὗ {Π6 θα 116 θθίννθθη 
Ατμθιβ ἃπα ϑρατία, τπΘῪ οὐ ἃ βυδάθη 
ἀρβοείθα {Π6 1 Δ111605, τπ6 ΑἸΠΘΠΙΔΠ5, 
πᾶ Ἰοϊπθὰ [6 θπβϑιμν. Ὁ 'Ῥου ΤΟΙ]. 
Βαπρ. Ετι 1πο. οχοῖν, πολλοὶ παρῆσαν, 
ἀλλ᾽ ἄπιστοι Θεσσαλοί. Τλιι5. 16 ἅτί 
οὗ πιᾶρὶο 15 βθηθσα  ]ν αἰ! θαςτοα ἴο τἢ} 15 
ΡΘΟΡ]6 : Ηονδοα (ὑδττα. 1. 27, 21. Θυΐ8 
16 βοίνουθ 1)7]ι655αἰλδ ΝΙὰρι5 τεπθηῖϑ8, 
418 Ροίθυῖ 1) 65 ἡ 

1424. “41 ᾶνϑ ρίνϑη ἀπαλλαγεὶς [ὉΣ 
ἐξαλλαγεὶς ἴτοτη {πΠ6 ΝΊ5. .1.᾿ Ρον- 
80). 

1425. ““ εἰς τοὔμπροσθεν Τ,ο14. ΡΤ. με- 
ταφέρει Μ. Ι᾿. 1,614. Ε66. ἀναφέρει, ἃ5 
10 Κ. Πὰ8 δαϊίθά, Ἰῆλην Μί85. Βαΐί 
“106. ΑΙάμβ, πα (Π6 Νῖ55. (. δπᾷ ἴ- 
τεταὶπ ἀμφέρει, 1 5!ηο ἃ ποΐ θ6 νϑυῪ 
τοϊασιίαηΐ 1ἴ ΔῺΥ ΟΠ6. ΨΈΙΘ ἴο Υϑϑίοτα 

ς, ὠλλήλοιν πέλας 

1, δηὰ ἴο τοδᾶ αὔονθ ν. 8θ4. ἀμπέ- 
τασον πύλας.᾽ ογβοη. ἀμβήσει ἢεε. 
1245. 

1427. προβὰς κῶλον : οπ {Π6 δαουβ. 
ΔΙΓΘΙ νϑὺθ5. πϑαΐευ βρη γίπρ πιοίίοῃ, 
5686 Ηεο. 526. 1054. Ξομοιοῆθ]α οἰΐε8 
ἔτοιῃ Ηδετδο]. 802. ἐκβὰς πόδα. 

1428. ““σπονδύλοις τοῖ. ἃπΠα 50Π|6 
Μ155., ὑνΒῖοὶι 15 ἰ655 Αἰ {ἰϊο.᾽ Ῥογδβοη. 

1429. “ πλευρὰν ἴῃ ποί ἃ ἔδνν Μ58.᾿ 
ογϑβοη. 

1430. Τῃ διαίίζαβ, ΤΠ6Ρ. ΧΙ. 5841. 
Ῥο]γπῖοθ5. ἤνθει, σε ψυγ ον" ἴγα, ποία8- 
ηιι6 «]ιιδέλιιδ, αἰίο 6η.86η, ροΥ̓ λα 1) 
Ῥοοΐονε ρ᾽ 6581. 

1438. ΟἿ, 3571. ““ (δἴι}}, (ὐᾶγπ,, ἰχὶ, 
[δ. ΝΝὺβϑ ἃἰΐο πιθηΐθβ, 810 αἰν θη 5 
ἂυγοβ: {016 Ἰρίταν νἱποθηλα. 800}. 
ὍνδοΝ. 276. ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, θατέρᾳ 
δὲ νοῦν Ἔχοντ᾽. Εμυτ, Ιοπ 25]. Οἵἴκοι 
δὲ τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ᾽ οὖσά που: 
1370. ᾿Ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς. Μ΄ 4|0Κ. 

1438. “λαβόντες Μ. ἀλλήλων ΑἸά, 
βθα ἀλλήλοιν (ἀπέ. 1,614, ρτ. Βᾶτοςο- 
ἀη 15. Ρογϑοη. ΟἿ. 1]. Β. 417. πολέες 

5 δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι Πρηνέες ἐν κονίῃ- 
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" "ὕὔ 3 , 7 

πίπτουσιν ορνῷῴω, Κου διωρισαν πρῶτος. 

Χο. 
κἌ"ω »-“ ρω »ρ»΄μ ς 7 [ν᾽ ’ὔ : 

ῴευ, ῴφευ, κακων σῶν, Οἰδίπους, οσὸν στένω 
δὶ Ν Ε ΠῚ Ν " 9 -“2ΡΨ 7 

κῶς σῶς ὃ ρος ἐοιεν ἐχπλῆσαι θεὸς. 
2 Ν “ Ν Ν Χ 7 χ 

ὥἕκους δὴ γυν κῶι τῶ πρὸς τοῦτοις κῶκῶ. 
ε Χ ,ὔ “ΔΊ Ἵ 7), 

ὡς γὰρ πεσόντε παϊὸ εἐλειπέτην βίον, 
3 ἴω ͵ 6 ͵7ὔ͵ ο 

ἐν τῷδε ῥητηρ ἢ ταλοινῶ προσπίιτνει. 
7ὔ 3 ΓΣΩ ΄ Ν 

το θη ζθενονε ὃ ἰδοῦσα κοιίρίας σῴφωγᾶς, 

φρμωξεν' ὦ τέκν᾽, ὑστέραι βοηδρόριος 

πάρειμι" προσπιτνουσαι δ᾽ ἐν μέρει τέκνα, 
ἐωλα, ἐθρήνει! τὸν πολὺν μαστῶν πόνον 

στένουσ᾽, ἀδελφή θ᾽ ἡ παρωσπίζουσ᾽ ὁμοῦ" 

ὦ ἢ γηροβοσκὼ μητρὸς, 

σιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν : Ω. 738. Ἕκ- 
τορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον 
οὖδας. ΜίΓρ. Δππ. χ, 489. Εἰ ἰθυγᾶπὶ 
Ἰιυϑ 1] 6 Τ]ΟΙΊΘΠΒ. ρΕί ΟΥΘ ΟΥσΟΠίο: 
χὶ. 418, Ργεοσαθυιῦ του 5, οὐ Πα 1 ηὶ 
5616] Οἵ τηοιηοσαϊί. 

1410. ““ ΑΙἀπι5 Δ5515Ρ}}8 {Π15 σθ 86 ἴο 
(86 ΟἸοτβ, απ 1Π6 Το] τη οη6 ἴυ 
Οτθοπ, δαὶ βοπη8 Δ] 55. θοτὶν τὸ {ἰδ (Βο- 
τι8, Οἰδίπου σὸς ὧν ΑἸα, Οἰδίπον ὅσον 
τοί. ἀπά {ππ|5 βοηϊο δῖ58.. Οἰμοτβ Οἱ- 
δίπου γ᾽ ὅσον, Ὀὰὶ Οἰδίπους ὅσον ἐοΥ- 
τον 1η Κι. ἀμ [Π6 βοοομῇ ΤΠ νά θη. 
ονϑοη. ὅθ ἕορῇ. (6. 1᾿ 4θ8. 139. 
1018. 1422. οἀ. Ε]0ι5]. 

1441!. ““ ἐκπλήσειν Αἰὰ. Οτοῖ. πὰ 
ἃ ἴονν Νῖ55.᾽᾽ υνδβώη. 

1413. ““ ἐπεὶ τέκνω πεσόντ᾽ ἐλιπέτην 
βίον ΑἸὰά. [εἴς Ε]πη5]. Ηογδο!. 710. ὡς 
γὰρ ρῥτὸ ἐπεὶ ΕἸοτ. .. 1,614, ρτ. πεσόντε 
τέκν᾽ ΕἸοΥ. πεσόντε παῖδ᾽ .}1. Τἀυά, 
Τ,614. ργῃ.. ἐλειπέτην ταῦ τ]. Ῥογϑβοη. Ὡς 
ἴον ἐπεὶ οσοιιν8 ον, ν. 714. ὅθ ἃ]50 
ΞΟΡἢ. ΑἹ. 274. 

1445. ““ καιρίους ΑἸά. καιρίας (ἰἀηΐ, 
ἃ8 ἃ νΆΓΙΟΙ5 τϑδαϊηρ; 1.614. ργτ. Μ. ἢ. 
50]. δηα ἴο 1115. 1 ΔΑ]. Κ. 1 Πᾶνϑ 
σίνοη ἴπΠ6 ργθίεσθποθ, [}π σοπίουτ 
Μ᾿ τ}} Π15 οριπίοη ᾧ ἰἰᾶνθ ἀἸβοδτάθα {110 
11η6 νν μ10}} δε ἰο ργθεθάθ, ξὺν παρ- 
θένῳ τε καὶ προθυμίᾳ ποδός.᾽᾽ Ῥοτϑοη. 
Καίριος, [αΐαὶ, λ5.ι. Ασ. 1269. ἐπεύ- 

ι440 

[445 

ῷ γάμους ἐμοὺς 1450 

χομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν: 
“««οιῃ. 1]. Δ. 185. Οὐκ ἐν καιρίῳ 
ὀξὺ πάγη βέλος : Θ. 88. ΓἌκρην κακ- 
κορυφὴν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων 
Κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν 
ἐστιν. Ψιτρ, 4“ η. χιϊ. δ07. φα βαΐα 
οοἰοννΐηια." Ίοπιί. (]οβ85. 

τετρωμένους---σφαγάς, Ῥαδδῖνα ρᾶτ- 
110 1165 ἃγ6 {γα ΘΠτΥ [ΟΠ] ονγοὰ ὃν ἂπ 
δοσα8.: Πᾶς. 1. 120. οἱ τῶν ᾿Αθηναίων 
ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν : ὅϑ0ρ)]". 
Απερ, 408. Πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπ- 
ηπειλημένοι. Ηοτοά, νἱ]. 69. Αἰθίοπες 
παρδαλέας τε καὶ λεοντέας ἐναμμένοι. 
ϑορὶν. Ἴ τὰς. 157. Δείπει παλαιὰν δέλ- 
τον ἔγγεγραμμένην Ξυνθήματα: ἃ5 ΝΕ. 
Εο]. 11. 106. ἐηεδοῦρέλ πορεῖηα γο μη. 
ὅθ8 Μι δίῃ. στ. (τσ. ὃ 421. 

1447. ἐν μέρει, ἴπ ἐμνη. Ἐ]οη, 
ΟΙο585. ου “5... Αγ. 828, εὰγϑ8 (Παὐ Ἰη 
ρΡαγέοην 15. εἰτη! ἈΠ] Ὁ τπδοὰ Ὀν Ηοτᾶςεα 
Ἐροᾷ. τ. 89, αοὰ 51 ρα] ἃ ἸΠ)]16ῈΓ ἦν 
ρΡαγέίοηι γυνθὶ ἀοτηὰμπι: δαΐζ {Ππ6τθ ἴΐ 
ΤΩΘΔῚ5 1 [61 ἐν), ἴηι ᾿δὺ ἀθραν ἐηιοηξ. 

1419. παρασπίζουσα, δοςοταϊησ ἴο 
{[πΠ6 ἀδηναίίοη, αἰξεπαϊηρ' αὐ ἢν 5166 α5 
α δ ιϊο α-ϑδαγον, ἴθ θ 511|0}Υ ἀδοοπερα- 
πη ΐηρ ἤθν : 50 ἃρονβ 118]. παρασπισ- 
τὰς πυκνοὺς, Ἠτπγ 6.015 αἰἐοηαανί8, ζοἰ- 
ἰοισθγ8. το. Επτ. 1090, τόξα τ᾽ ἔσ- 
παρται πέδῳ, “Α πρὶν παρασπίζοντ᾽ ἐμοῖς 
βραχίοσιν, Ἔσωζε πλευράς. 



120 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥῪ 

προδόντ᾽ ἀδελφὼ φΦιλτάτω. στέρνων δ᾽ ἄπο 

Φύσημν ἀνεὶς δύστλητον ᾿ Ἐτεοκλῆς ἀναξ 

ἤκουσε μητρὸς, κἀπιθεὶς ὑγρὰν γέρα, 

φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἀπο 
͵ 

πο δακρύοις, ὥστε σημῆναι Τα. 145δ 

ς δ᾽ ἦν ἐτ᾽ ἐρυπνους, πρὸς κασιγνήτην ἰδῶν, 

γραϊάν τε μητέρ᾽, εἰπε [Πολυνείκης σάδε᾽ 

ἀπωλόμεσθα, μῆτερ, οἰκτείρω δὲ σὲ, 
ΝΑΌΣ Ἢ ᾿ Χ ΄ πα 

καὶ τήνδ᾽ ἀδελ φῆν, καὶ κασίγνητον νεκρὸν 

Φίλος γὰρ ἐχύρος ὁ ἐγένετ᾽, ἀλλ᾽ ὄμως Φίλος. 1460 

θάψον δέ μ" ὦ τεκοῦσα, καὶ σὺ, σύγγονε, 
ἐν γῇ πατρῴῳ, καὶ πόλιν θυμουμένην 

ρ. [ψ 7 “" 7 

ποαρηγορεῖτον, ὡς σοσόνὸς γοῦν σύγω 
Χ ͵ 9. “ 6) ͵ 

χθονὸς πατρῳᾶς, κεί δόμους ἀπώλεσα. 

1152. φύσημα---δύστλητον ὅεῖιο!., 
δυσέκπνευστον. ῬοίίοΥ : τὐἰέξς, ραϊη ἰκιὲ8 
δαβρὶηρ᾽ ὑγραξΐ, [πἰθοοῖο5 ἄγει. 

1458. ““λυγρὰν ΑἸα4.56ἀ ὑγρὰν Β61})ο]. 
Οτοῖ. Ο. Κα. 1,. Τιοϊάδηβοο, Μ. Ῥ. ΒΕ." 
Ῥονϑοῃ. 6 ὥομο!, θχρίαῖηβ 0: ὑγρὰν 
ὑπὸ τοῦ αἵματος, ἴῃ ν' ΒΙΟἢ Δ 810Κ. οο- 
Ἰποῖάθ5. Βύάποκ δα ορίβ ΗΠ δι 5 ̓πηΐου- 
ρτϑιαίίου, ἡταηηι Πουτ θη, 1. 6. ἩΟΉ (ΙΔ 
δ0η,8ι: Θὲ πιοίνι σαγηΐθηι : το θυστιηρ ἴο 
ΞΟΡἢ. Απίρ. 1257. ψἤθιθ Ηφιηοη 
ἬἜρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑ- 
ρὸν ᾿Αγκῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων παρθένον προσ- 
πτύσσεται. ἴῃ ΟἿΪ ρᾶβϑδᾶρθ Ῥοίζευ᾽ 5 
{γα ηϑ᾽αίοηθ. ΒΘΘ 5 {πΠ6 ἴτῃ8. ΟΠ6:-- 
ϑιέγοίομοι γογέῃ ἢἶθ μαπα γποῖσὶ τοϊξἢ, 
ἐ 6 ἀειῖῦϑ ὁ ἀραξ : μὲβ οἰαηιηιῃ ἢαηα. 

1454. ΤΠ 5 Τρ] ρϑηΐα ἴῃ ἤβοὶι. Αρ, 
281. ἔβαλλ᾽ ἕκαστον θυτήρων ᾿Απ᾿ ὁμ- 
μάτων βέλει φιλοίκτῳ, νν)θτθ ΒΙοπλ, 
ἴῃ. [ῃ 6 Ο]055.59 ΔΙΠΟῺΡ ΟἿΠΘΙ ρᾶββᾶρ68, 
αυοίθ8 ον, Γρ]ι. Α. 1245. Ἰδοὺ, σιωπῶν 
λίσσεταί σ᾽ ὅδ᾽, ὦ πάτερ. 

1466. ““ ὅδ᾽ ἦν---πρὸς κασιγνήτων δ᾽ 
ΑΙά. ΤΠ οπιοηάδίϊοθ. Ῥβοηρβ ἴο 
γα ]οκ.᾿" ῬογϑοΉ. 

1400. Μίυθρτανθ βαρροβίβ φίλοις, ἃ 
τϑδαϊηρ στ ῃ] 0} ΕἸτΆΒ] ον Π85 δαορίεά, οη 
Βδοςῃ. 202. 7116 ὅ.0})0]1. {Π8 ΘΧΡ᾿ 1 Π85 
186 [1η6: φίλος γὰρ ὧν ἀπὸ τῆς φύσεως, 

ἐχθρὸς ἐγένετο τῇ γνώμῃ : οἷ. 1006. 
Εἴπερ γε πόλεως ἐχθρὸς ἦν, οὐκ ἐχθρὸς 
ὥν. Ά]οΚ. σοιηρᾶνοβ ΤΊ θΏ]} 5. 111. Ὁ, 
50. Ῥενῆάα, 866 ιιαῃιυῖϑ ρογῇαα, ὁαναὰ 
ἐαηιθη. Α ν ΤΟΥ 1η {πΠ6 (858... Χανι. 
Ρ. 26. ασυοίθ5 {μΠ6 ψοτὰβ οἵ ΘΠ ΚΘρθᾶτο 
ἴῃ 70}. βα : ὁ ΒΊΠΚΘ 858 (ποὺ ἀϊη 81 
α βασ ; ἴογ 1 πον, Ὑνιθη (δοιὶ 
ἀτάϑιὲ Παίθ ῃἴαὶ ννουϑῖ, τοῦ [ον ἀϑὲ ὨΠὶ 

Ὀθιίον ΤΊιὰη ονοῦ ἴπου Ἰον᾿ ἀ5ῖ (Δ 5511|5.᾿ 
1103. ““γοῦν ἴον δὴ, {6 ΔΙάϊη6 τϑαΐ- 

ἴῃ, 18 1 8]}} Νῖ55. ἀπά 1π 6165 ἴῃ δῖο- 
θεθὰ8 ΧΧΧνΠ. Ρ. 299, 47. ογϑβοΉ. 

τοσόνδε---χθ. πατρ. δὰ5 (Βαϊριε 
ΒΆγ5 1η Ξόορῇ, (Βα. Ο. 788. Ἔστιν δὲ 
παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς Χθονὸς λα- 
χεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν μόνον. (, Ηο- 
ταί. (ὐατιῃ. 1. 28. 

1404. ““ΤοΙε8 δἰ ΠῸῚ ἔΓΌΤη ΘΙΓΟΥ ΟΥ 
ἀρβῖρῃ, ἴπ ΟΥΘῚ (0 οἂν]] ἃ Τὺ υτΊρΙ 465, 
Δα ἀ5 (Π6 [ΟἹ] νυ] σ᾽ σΕΥ56 : καὶ γῆς φίλης 
ὄχθοισι κρυφθῷ καὶ τάφῳ. Ῥαΐ πο 56- 
μαγΐιι5 15 [οιιπα ἐν ἰγαθὶς τυ 678, ὁ 
τὐΠιϊοῖ, {6 ϑροπάίθο ἴῃ {6 ΠΕ βοοἱ 8 80 
εἰἰυϊα θα], α5 ἰπαξ καὶ 156 ἐδ δϑύοπα ρανί 
οἤίμας Γοοὐ: [866 ες. Ρ. 14. ν10}} 
{πΠ6 ϑχοθρίϊοῃ οἵ “2236]ν. ϑυρηρ!. 274. 
Χρανθεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα μήνη καὶ δάκη, 
νν ΕἷοΙ ΔΠΥ͂ 0Π6 οδἢ 566.15 Οοτταρί. ΤΠ6Ὲ 
εαἀ4. οὗ ΑἸΙ4ι.5 Ὧδπα ΒοΡογίθ! 8 ἢανα 
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ξυνάρρυοσον δὲ βλέφαρά, βου τῆ σῇ χερὶ, 

101 

1465 

μῆτερ' τίθησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμνάτων ἐπι 

καὶ χαιίρετ᾽, ἤδη γάρ ἿΣ περιβάλλει σχότος. 

ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἀθλιον βίον: 

μήτηρ δ᾽ ὅπως εἰσεῖδε σήνδε συμιφορᾶν, 

ὑπερπαθήσασ᾽, ἥρπασ᾽ ἐκ νεκρῶν ξίφος, 1470 
κἀπ ροξε δεινὰ, διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 

ὠθεῖ ΠΥ ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 

θανοῦσα κεῖται, περιβωλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέρας. 
ἀνῆξε δ᾽ ὀρθὸς λαὸς εἰς ἔριν λόγων, 

ἡμεῖς μὲν, ὡς γικώντῶ δεσπότην ἐμιὸν, 

οἱ δ᾽, ὡς ἐκεῖνον" ἦν δ᾽ 

147 

ἔρις στρατηλάταις, 

οἱ μὲν, πατάξαι πρόσθε Πολυνείκην δορὶ, 

μηνεῖται ἄκη. 1] εἶκ. σοι ρᾶγ68 ἃ [1Π8 
ἔτοια 1π0 ᾿ὐχοθτρία οἵ Οτοῦα5 Ρ. 4605. 
ἐν γῆς φίλοις μυχοῖσι κρυφθῆναι καλὸν, 
ἃ Πα σου ΘΟΕ τθδαβ φίλης, ἃ5 ΟΔϑδα 0 
ΟΠ ἸΔουῖ5 ἵν. 25. δὰ τϑρᾶπ, ψ ῃ 6 γ6 
18 ρᾶβϑαρβθ οσουγβ,᾿᾿ ΟΡ89}. 

κεὶ δόμους ἀπώλεσα. ὅϑοδο!. 
τοὺς δόμους τῆς γῆ5; ἀντὶ τοῦ τὴν 
βασίλειαν, ἀπέβαλον. 

1465. (ἐ, Ηδθο. 480. Μοά. 1029. 
Ήροτη. 1]. Δ. 452. οὐ μὲν σοί γε πατὴρ 
καὶ πότνια μήτηρ ὍΟσσε καθαιρήσουσι 
θανόντι περ. 

1409. ““α]οῖκ. μὰ8 δαἀϊίθα ἐσεῖδε 
ἔτοτῃ βοῖηβ δῖ 55.᾽ ογδοΉ. 

1470. “ἐκ νεκροῦ ΑἸά, ἥρπασεν 
νεκροῦ Οτοῖ. ἐκ νεκρῶν τηοβί Μ588.᾽; 
Ῥονβοῆ. ὅ866 {η6 πυῖθ οἡ 423. Τ|8 
ἄθαιῃ οἵ Τοςαϑία 18 τθργεβεηϊθα ἀλδτγ- 
ΘΠ Ὁ. ϑορμοοῖΐθβ: 866 (Βα. 1. 1254. 

᾿ς 1472. ΤΊ6. Β΄. Π0]. Ἀρμθᾶγβ ἴο Πᾶνα 
τϑδά ὥθει ἴῃ {Π|0 ᾿τηρουΐ. ; Χμ] δι πῖηρ 1 
Ὀν ὥθησεν, ἐνέβαλε τὸ ξίφος. 

ἐν δὲ τοῖσι. “ὙΠῸ 560]. ποίϊ665 ἃ 
γΆΤΙΟΌ5 τϑδαϊηρ, σὺν τέκνοισι δέ. ᾿ογ- 
ϑύ0η. ὅὍὃεθ Μοεα., 10. 

1414. (Υ. Νντρ. ἄπ. ν. 460. (οη- 
Βυσραπτ δια 15 Ἴϑιυοτ οἱ Τυηδουᾶ 

Ρπθ68:; ἴ{ οἸαπιοῦ ο]0. 
ΕτὴρΡ. Ῥηαη. 

ἃ ) 
καὶ ει 

1475. ἡμεῖς μὲν, 55. λέγοντες, ΟΥ 
ἐρίζοντες λόγοις, Ὑγ ἈΪΟ 5. Το Ὀ6 Βυ0- 
ΡΙ6 4. ἔτοτῃ εἰς ἔριν λόγων ἴῃ (Π6 ρτε- 
σΘαΙηρ' Π1π6, 106 μιαϊπἰαϊηϊηο', ἰμαΐ ΟἿ 
πιαϑέθν" θα 5. ἔΐι6 ΘΟΉΦΊΘΥΟΥ,, ὅζα., Δἢ 1π- 

βίδηοβ οἵ {Π6 ποῃ)ηδίϊνα ἃυβο] αἴθ, ὁ 
γ᾽ ΒΙΟἢ 566 ν. 290. (. Ηδτγοά. 1. 82. 

ὡς νικῶντα δ., {π6 ἀοουδ5, δοβοϊ αἴθ, 
ὙγΒ1ο 15. οὗ γθηισθηΐ οσσῦστθποθ ΕἸ Τἢ 
[Π6 ρᾶτγίο]6 ὡς : τ. Τὸη 9604. ΠΡ, 
Σοὶ δ᾽ εἰς τί δόξης ἦλθεν ἐκβαλεῖν τέκ- 
γον ΚΡ. ὥς τὸν θεὸν σώσοντα τόν γ᾽ 
αὑτοῦ γόνον : ἈΠο5. 144. Σάλπιγγος 
αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει, 'ῶς οὐ με- 
νοῦντά μ᾽. Χεπ, ΑπΔ850. ἱ. 8, 1ὅ. ὧς μὲν 
στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρα- 
τηγίαν, μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω. ὅεε 
Μαῖα. ατ. στ. ὁ ὅ09, 2. ΕἸ] τβ᾽θν οα 
Εὼτ. Ηρθτδο]. 698. Ἔχρ] απ 1μ8. ἀ18- 
πποίΐοπ οίννγθθῃ (μ6 ρθη. ἃπαᾷ δοουβ., 
ΔΟΒοΙϊ αἴθ ἰο Ὀ6 {Π|5: (πὰΐ ἐπδ ΚοΥ ον 
62)}}65565 ἐΐ6 Ἰιογὸ [αοΐ, ἐδε ἰαξξεον {διε 
ορὶηοῊ, ΟΓ 50η16 ὁη6 γεϑρεοίζηρ᾽ 11. 

1417. οἱ μὲν, ὁ5ς. λέγοντες, δοοογά- 
ἴπρ' ἰο {πΠ6 56 Πο]., ΟΥ ἐρίζοντες ἔλεγον, 
δοοοτάϊηρν ἴο Πουτμᾶπῃ οπχ ρου Ρ. 
700. 

Πολυνείκην. Βταποῖς οὐ (4. (. 875, 
ΟΌΒΘΙΥΘ5 {Ππᾶΐ Πολυνγείκη 5 Τῆοτο Ατίϊο, 

1, 
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6 9 δ ’ 3 φῳ γᾳ ,ὔ 

οἱ δ᾽, ὡς θανόντων οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. 
κἂν τῷδ᾽ ὑπεξῆλθ᾽ ᾿Αντιγόνη στρατοῦ δίχα, 

οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἤσσον" εὖ ὃέ πως προμηθίῳ 1480 

καθῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἐπι. 

κάφθημεν οὔπω τεύχεσιν πεφραγμένον 
᾿Δργεῖον εἰσπεσόντες ἐξαίφνης στρατόν. 
κοὐδεὶς ὑπέστη, πεδία, δ᾽ ἐξεπίρμιπλασαν 

4 ᾿ 

φευγο τες: ἔῤῥει δ᾽ αὗρνα ῥυυρίον γεκρῶν, 1488 

λόγχαις πιτνόντων' ὡς δ᾽ ἐνικώμιεν μᾶἄγῃ, 

οἱ μὲν Διὸς τρόπαιον ἵστασαν ἢι: τος, 

οἱ δ᾽ ἀσπίδας συλώντες ᾿Αργείων νεκρῶν, 

σπυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομιεν. 

ἄλλοι δὲ τοὺς θωνόντας ᾿Αντιγόνης μέτα 1400 

γεκροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἰκτίσαι φίλοις. 

πόλει δ᾽ ἀγῶνες οἱ μὲν εὐτυγέστατοι 

τῆδ᾽ ἐξέβησαν, οἱ δὲ δυστυγέστατοι. 

δοίης σοπίτοϊεᾶ ἤτοιι {Π|6 Τοῖς ἰθστηῖ- 
πο ἱπ εα. ΕἸΙΔΒΙν (Θαλτί. ον, 
Χὶν. ᾿. 458.) 15 οἵ ορίηϊου {Πᾶϊ ΡΙΟΡΕΥ͂ 
δΙ)65 ΘΠ ἀἸπρ' ἴῃ ἢ5», Πα Κ6 {Π6 σθη. 1ἢ 
εο5 ΟΥΪΥ ; ἃπΠα {{πᾶ0 1Π8 τη 16 10 γν Π6 18 
ΤΘΟΌΪΘΒ Ἣν ἴθ ἴῃ8. δοοὰ8. 566. [Ὁ 1. 
Βτᾶββα οὶ (δα. (Ὁ. ]. α. 

1482. ἔφθημεν ᾿ΑργΎ. στρατὸν εἶσπε- 
σόντες ἐξ., ΄ὐὸ ραϊπεά απ αὐἰταμέανο 
οὐδ ἰΐο Αὐρῖτθ αὐηὴῳ ὃῳ οἷν σμαἐΉ 
αἰξαᾳοῖς. Ἠετυά. ἰν. 188. ἔφθησαν πολ- 
λῴῷ οἱ Σκύθαι τοὺς Πέρσας ἐπὶ τὴν γέ- 
φυραν ἀπικόμενοι, ξαηλ6 0 ἐδ ὑγὶα. 6 
ἰυηϑ "οίονο ἐδ ᾿ρυϑβίαηιδ.ς ὅθ 6 ΜΔ. 

“Ὁ. Οἵ. δ᾿ ὅ59. Ἀὰ 258. 
1485. ““ μυρίων ΑΙά. μυρίον Κὶπρ 

ἴτοτη δῖ55. ; ἴοι. 185 (6 Νῖ5. δηϊ. μἃ8 
ἔτοπι ἂη εἰμ αἀδίζου, 8150 (. [.. ἃπά τῃ68 
Του θη. ἴῃ {ι τῃ6 νογὰ 15 οποἰτιθα 
ΔΙ᾿οροί ποτ. οΥϑ0η. “" ῬΙΟΡΙΪΘ μυρίον 
ΔαΠΙθΘἴαν 46 εϊαὶς ἐπὶ τῶν μυρομένων" 
μυρίον αἷμα, μυρίον ὕδωρ, μυρίον οἶδμο, 
Ἄροὶ!, Ἀὃι. ἢ... 1128, τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸς 

ὕδωρ Λῆξεν ἅμ᾽ ἠελίῳ: ἶν. 176. κεῖθεν 
δ᾽ ἀπτερέως διὰ μυρίον οἷδμα λιπόντες. 
Ἐ]ΟΡ ΔΗ ΘΓ ἴῃ ΘρΙργαιυτηαῖθ Μυρία----μύ- 
ρατο ἙΚαλλιόπα. Ῥᾶγαπι αἰβῖαὶ Ποπιευ]- 
οὐτὴ καδδ᾽ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλ- 
μοῖσιν ἴῃ 1]. Υ. 282. ποίῃπη μυρία κλαῦ- 
σαι.᾽ Μαϊοκ. 

1487. ““ἔστησαν (1. ἀπά ἃ Βοά]εΐδη, 
ὨΟΐ 50 ΘΟΙΤΘΟΙΥ ὁ ΓΡΟΥΒΟΉ. ἵστασαν, 
1676 ΘΥΘυΐηρ᾽ : ἴῃ 6 ̓πιροχίς ἃ5 ἐπέμπο- 
μεν. (ΓΟ, δ89. 1268. 

1100. τοὺς θανόντας νεκρούς. 
Βνάποῖς ἀθίεςπα 8. {Π18 Ρ] Ομ δβπὶ ὃγ το0- 
ἴοτθπες 5 ἴο Ποτα. 11, Η, 409. Οὐ γάρ 
τις φειδὼ νεκύων κατατεθνειώτων. Ελιτ. 
ΞΌΡΡΙ. 526. Νεκροὺς δὲ τοὺς θανόντας 
--Θάψαι δικαιῶ, 

149]. ““ φίλους ΑἸά. δἀηᾶ βδνοζαὶ 
55. Βυΐ Βιαποκ φίλοις ἵτγτοιῃ δὲ5 
ηιεηιϑγλαη 8 ; ἃμπα {18 ΘΟΔΙΙΡΟΥ Βαά 
ααυϊεά οἡ ίᾶιτο Ρ. 19]. (140. 6α, ρτ.) 
8Π6 ΒΘ61ὴ5 ἴο πᾶνϑ τϑδᾶ ἴῃ ἃ Νῖ8. πο- 
ιἰςοα Ὀγ Βαυιχίοι,᾽ ον βοῆς 
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Χο. 
δώματος ἥ ηπ ει πᾶρα καὶ λεύσσειν 

9 9 9 Ἁ 3 ᾽ὔ 

οὔκ εἰς ὙΖΟΤΕ ἐτι δυστυχία, 

1405 

πτώματα νεκρῶν τρισσῶν ἤδη 

ΠΕΣ πρὸς μελάθροις, κοινῷ θανάτῳ 

σχοτίῶν αἰῶνα λαχόντων. 

ΑΔ». οὐ προκαλυπτορνένο; 

βοστρυχώδεος ἁβρὰ παρηΐδος, 1500 

οὐδ᾽ ὑπὸ παρθενίας σὸν ὑπὸ βλεφάροις 
7, 7 ΄ 

Φοίνεκ,, ἐρύθημα προσώπου, 

αἰδομένα, φέρομναι Βάκγα νεκύων, 

1494. εἰς ἀκοὰς, ϑυραυά. μόνον : ἃ 5 
θοῖον 1510. Οἱ, Μρά. 6002. 785. Ηδς, 
1198. ϑ0ρ}. Απερ. 548. Δόγοις δ᾽ ἐγὼ 
φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

1495. “" δωμάτων ΑἸὰα. ἃπά ἃ ροτέϊοη 
“οὗ {πὸ Μ85. δώματος Οτοῖί. (΄ 1.. {πὸ 
ΦΘοοπα 1 ϑυνάθη, {Π6 ἕουν Βοαϊεΐδη, 
ῬΘΥΒΔΡ8 αἰ5ὸ Κα. Β. Αραΐη 1 βᾶνϑ ρὶ- 
γ6 καὶ ἴον γὰρ ἴτοιαι 1}}8 ἔτᾶρθβ οὗ {6 
Ἐ]οτεπίηθ Μ8. παρακελεύσειν.᾽" [0ογ- 
80η. (Οἱ, 1546. πάρα γὰρ στενάχειν, 
καὶ τάδ᾽ ἀὐϊτεῖν. ϑορ!ι. ΕἸ]. 790. νῦν 
γὰρ οἰμῶξαι πάρα. 

1406. “ σώματα 7. αὐὰ ἀσαὶη ἤδη 
φρισσῶν Μ.ο ΡονϑοΉ. ΤΊ5. θοϊονν 
1519. σώματα νεκρῶν : Ὀαῖϊ Ψ6 ᾿ᾶνθ 
ἴῃ Δηάτοπι. 650. οὗ πεσήματα Πλεῖσθ᾽ 
Ἑλλάδος πέπτωκε δοριπετῇ νεκρῶν. 

1498. σκοτίαν αἰῶνα : αἰὼν 15 ρ6- 
ὭΘΥΔΙΥ τηᾶβο. ; ἴἴ 18 ἤθη. ἰπ 1687. 
μονάδ᾽ αἰῶνα διάξουσα: ἴῃ Ποπιεῦ 1]. 
Χ. ὅ8. αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῇς : 
ἃ ἴῃ Ηδβιοά ὅο. 381. γλυκερῆς αἰῶνος 
ἀμέρσῃς. “" Σκοτίαν αἰῶνα ταοτθ ροδτοο 
ΡΓὼ σκότον αἰώνιον, «ἐογπας ἐθηεὐγα8 
δον ἐλεὶ.᾿ Κιηρ, 

1499. ““οὐ προσκαλυπτομένα ΔΙ]. 
δα δοῖον (1536.) ἢ την Νί88. 

προσκλαίω. ὕτοία8 οοτθοίθα Ὀοῖἢ 
ΘΙΙΟΙΒ. ἴη Αἰ δπεθὰβ ἃ. ᾿. 4. Β. προ- 
καλυπτομένα.᾽᾽ υογϑοΉ. 

1500. ““βοστρυχώδεα Αἴ!δη. βοτρυ- 
χώδεος Β.. ΜΠ ΘηΟῈ ΡΥΟΌΔΡΙΥ ΒΟΙΠΘ ΤΠΔΥ 
2οη 1Π6 ἔνο 11η65 ἰηΐο ὁη6 ἢθΧϑιηθίασ 
8δη4 γϑδά βοτρυώδεος. ΔΑΡρο]]οπυ5 ΒΠο- 
λὰ8. 1). 0679. ᾿ιὰ8. υϑ64 {18 ΘΧΡΓΘββῖοη 

πλοχμοὶ βοτρυόεντες. Βότρυς 850 [ὉΣ 
βόστρυχος 15 τοαὰ ἴῃ δὴ δρῖστᾶπι Αἢ- 

100}. ΗΒῖ. ν. Ρ. 394. ἃπα ἴῃ Δποί!ου 
ν]Ϊ. Ρ. 404. θυῦ {18 886. ΕΘΘΙῺ8 οὗ ἃ 
Ἰαῖθυ ἀδίο {πη (Π6 {{π|6 οὗ ᾿ϑυτ]ρ᾽ 465. 
Ἐπ βίδι 5 οα Οἀ. Α. Ρ. 1420, 6δ4-:- 
61, 22. οἴτθ5 {86 το !6. ρᾶββᾶρθ, ἃ5 1{ 
15 δαἀϊθ, Μ 1} τΠ6 Θχοθρίϊοη οἵ προκα- 
λυπτομένη.᾽᾽ ογϑοΉ. 

ἁβρὰ παρηΐδος, ἴοτ παρηΐδα ἁβρὰν 
βοστρυχώδη. “Τί ττΘ]Υ ὨΔΡρΘη8 {Ππὰϊ 
1η6 ρεῃ. οὗ ἃ βαθβῖ, πιᾶβο. ΟΥ ἴδπι. 
5. Δα! ρδηϊοα Ὀγ {Π6 86]. ἔπ {{Ἰ|0 πεὰ- 
ἴθτ. ὅόρῃ. Απί, 1209. Τῷ δ᾽ ἀθλίας ἄ- 
σημα περιβαίνει βοῆς Ἕρποντι μᾶλλον 
ἄσσον, ἴοι βοὴ ἄσημος. Επτ. ΗΘ]. 985. 
ἽἍ σοι παρέλιπεν ἥδε τῶν λόγων, φράσω, 
ἴογ οὺς λόγους, νν ΘΓ, ἃ Μ5. Π25 τῷ λό- 
γῳ.- Χοη. ὕνιορ. ν111. ὃ, 41. ἥκει δέ τις 
ἢ τῶν προβάτων λελυκωμένα φέρων, ἢ 
τῶν βοῶν κατακεκρημνισμένα. ἽΒῚΒ 
Δοροτά 5 1 {πὸ δέναίᾳ υἱαγηι οὐ Δ 1τ- 
611. ΟΥ̓́, ϑορῇ. (Ἐἀ. 7. 261. Μαιῇ. 
ον. στ. ὺ 442, 4. 

1508. “ αἰδουμένα ΑἸά, θαι Κίηρ Πα5 
δίνϑη αἰδομένα ἴτοιι Κα, ἀπά (μπ5 .}. ΔΊ. 
1η Βυτγίοη᾽Β ποῖα αἰδουμένα οὐρ]ι, ἴς 
Β66Π15, ἴῦ Ὀ6 τοδά. Αρδϊῃ ὴ 1595. 1 
βῃοι } 4 ρτεΐδθσ στολίδος --- τρυφάν.᾽᾽ 
!υγϑοΉ. 

Βάκχα νειύων : “Δἴδος Βάκχα οσουγ5 
'ἴπ Ηεο. 1084. Ηἰρρ. δ580. Ηετο. Ε᾿ 
1091. Κιηρ τ. νν8}} ὄθχρυύβββϑβ {{Π| 
Β6η86 ΟὗἉ {Π}Π|8 ραβϑᾶρβθ ψίθη αἰνοβίθα οὗ 
115 ροθῖϊοαὶ τα απάᾶηον : ΝΟῊ τοῖο ρε- 
παβ8; πο, δἰ υἱνοῖη 68 δοἰοηί, Ὁθυ 0} 6 
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“ὃ ὃ »“ Ἁ 2 3....9 οω 

κραδεμνὼ δικουσὼ κόμος π᾿ ἐμᾶς, 

στολίδω κροκόεσσαν ἀνεῖσα τρυφᾶς, 1505 
{τ , -Ὡ ΄ὔ 

ὠγεμνονευμῶ νέκροίσι πολυστονον. 
“᾿ “ 

οἱ οἱ, ἰώ μμοι. 
"ἭἬ ,ὔ δ) 390Λ.Ὲ2.. 9 7, 

ὦ ἸΙολύνεικες, ἐφυς αρ ἐπώνυμος. 
2) “ὦνὝ 

ὡ μοι μοι, Θῆβαι 
2.3} 9 

σὰ ὃ ἔρις, οὐκ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος 1610 

Οἰδιπόδα δόμον ὠλεσε, κρανθεὶς 

αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ. 
τίνω δὲ προσωδὸν, 

« 

ογιιδοϑοαῆι; ἔργον αἰ Εἰιγὶα, ρα8815 δα- 
ρὲ 18, ἀοροϑὶξα {ππῖοα, ἀμ βιιονὶβ ἰμὸ- 
ἐπμοϑα. 

1δ05. στολίδα κρ.---τρυφᾶς ῬΑτΆΡΗτ, 
ἀφεῖσα τὴν ἀνθηρὰν στολὴν, τὴν ἁρμό- 
ζουσαν τῇ τρυφῇ, τὴν ἀπὸ κρόκου βε- 
βαμμένην : {1168 1Τα]οπὴ 8 βί πη ]ὰτ το {Παΐ 
τη ἔπσ, ΗἸρρ. 802. βρόχον κρεμαστὸν 
ἀγχόνης ἀνήψατο, 1. 6. τὸν ἁρμόζοντα 
τῇ ἀγχόνῃ. Τ]Ἰιδοο 5 ̓ πτοά 668 {}}18 
ατιβίοτῃ οἵ Ἰοοσθηῖηρ [Π6 ρ ΓΠΊΘΗ 15 85 ἃ ἢ 
Ἰηα]σᾶίιοη οἵ στοῦ οα {Π6 ἀθδίῃ οἵ Δ 4ο- 
ἢ18. [641..]}}. χν, 134, Λύσασαι δὲ κόμαν, 
καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαι, Στήθεσι 
φαινομένοις, λιγυρᾶς ἀρξώμεθ᾽ ἀοιδᾶς. 
ΘΑ γοπ-οοΙογθα τοῦθ8. ρΡΡΘΣ ἴο ἢᾶνθ 
6 θη 8 }1}ν σγογπ Ὀγ ἰθπιδίθβ: βοῇ, 
Αρ, 280. ϑροακίηρ οὗ [ῥρῃϊροηΐα, Κρό- 
κου βαφὰς δ᾽ εἰς πέδον χέουσα. Α115- 
ΤΟΡἢ. [,γ8. 42. Τί δ᾽ ἂν γυναῖκες φρό- 
νιμον ἐργασαίατο, Ἢ λαμπρὸν αἱ καθή- 
μεθ᾽ ἐξηνθισμέναι, Κροκωτὰ φέρουσαι. 
ϑθο Ηθο. 4606. 

1500. ἁγεμόνευμα. ϑ.Πο!. ἑαυτὴν λέ- 
γει προηγήτειραν τῶν νεκύων: 866 
δῦονθ 208. Ῥοῖβδοπ οὐ Οτοβί. 1058]. 
ΟΡ. Απιὶρ. 756. γυναικὸς ὧν δούλευμα. 
“ς ἃρ. [Δ[1η05 Ορέγθ Ῥῥτὸ ορεγαγῖῇ. 
Ταοῖί, Ηϊβῖ. 1. 2. ρθη οα 5 τηᾶτ6, 
δ ανοηδὶ] Πἰ, 84. [5486 ἃ660 Π1}}}} δϑί, 
σπορὰ ποδέγα ἐπξαπίϊα οσὐὔἰαιη Πδιι51.. 
Τηβετρίῖο ἂρ. Οταίΐοι. οὐ (ὐδβῖ9]]. δὲ 
ϑροη. Ρ. 87. ΗΠυ)ὺ5 Νγρ]ὰ Ιοοἱ. βδουὶ 
οἰιϑἰοαϊα ἴοπ|5.᾽᾽ ΒΙοιηΐ, 5. 6. ΤῊ. ὅ99, 

Υ 7 Χ ΣΙΩΝ, 

ἢ τινῶ ψμυουσοπόλον στονογοῶν ἐπί 

Ον:α Ερ. δγ. 1. ἱτπητη πη τ ομσα ἢδε- 
115 νᾶτῶ», 1. 6. φιὶ σι α)η ροΥὶξ. 

1507. ““ αἢ βοτὰ ἴοι Δ΄ 55. μοι ἔν ]ο 8 
ΑἸά, ἀπὰ βοηιθ Νί8858. Αραϊῃ ἰὼ 1608. 
αηᾷ ἰώ μοι 1509. βοιπθ Ν585., θαϊ ποὶ 
ΑἸάα5.᾽ ἰΡογϑοΉ. 

1508. ἐπώνυμος. 
ν. 615. 

1510. οὐκ ἔρις, 1. 6.. οὐ μόνον ἔρις : 
εἴ. 1494. 

φόνῳ φ. “Οὗἴτνο 5ιθϑιδηζνθ8, ὁΠ6 
15. Ραϊ ἴῃ 1Π6 ἀδί., ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο ΘΧΡΓΘΒΒ5 
τῃ6 Ιοηρ οσυπίϊη ᾷηο6 Οἵ ἃ σοπα 10}. τη 
ΠΟΙ οπη6 ΤΏ ηρ᾽ 15 ϑισοθθάβα ὃν 8π- 
οἴου οἵ {Π68 βϑᾶη)6 Κιπα, για [ἢ 6. οτη]8- 
ΒΙ0η οἵ ἴπΠ6 ρῖθρ. σύν. Ἠεβιοά. 177}. 
742. ἀλλά κεν ἔνθα καὶ ἔνθα φέροι πρὸ 
θύελλα θυέλλῃ, 5(0Υὴ1} ἴμοη) 5(0Υ1η- 
ορὶν. (Β. 1. 175. ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ 
προυσίδοι5--- ὄρμενον ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου 
θεοῦ. ἘΠ. 286. ἀλλ᾽ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, 
--οαἢ τίκτειν σ᾽ ἄταν ἄταις.᾽ ΜΔ.|}!. 
Ἃτ. ὅτ. ὁ 400. ρ΄. 

1511. ““ Οἰδιπόδαο ΔΙάπ5 νιτἢ Βοπια 
55. Βϑσθ 8πὰ θεῖον. 1619. θαΐ οἴ πο 8 
ΘΟΥΤΘΟΙΪν. Νῖ55. σᾶτὺ Ὀθίνθθῃ κρανθεὶς 
τΠ6 τοδαϊηρ ᾿η ΑἸά 5 πα κραθεΐς. ϑοπια 
ποῖῖοβ Βοῖἢ γθδα]ηρ5.᾽᾿ Ῥονβοῆ. ,4150}}. 
Ῥτοιῃ. 910. πατρὸς δ᾽ ἀρὰ Κρόνου τότ᾽ 
ἤδη παντελῷς κρανθήσεται, 8μαϊΐ ὑδ 
ὁοῃϑιμηιηιαΐοα. 

1518. ““« Οτοίϊαβ μα5 δϑἀοϑᾷ δὲ, ν᾽ Εἱοὶν 
5 ἰουπὰ πῃ (.᾿ ΡΟοΥϑ0Ή. 

δθθ ἰθ ποΐβ οἷ 
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δάκρυσι, δάκρυσιν, ὦ δόρνος, ὦ δόμος, 
7 

ἀνοιπουλέσοριοι,, 
τρισσὰ φέρουσα τὰδ᾽ αἵματα σύγγονα, 

μου τέρο καὶ τέκνα, χάρματ᾽ ᾿Εριννύος ; : 

ἃ δόμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὦλεσε, 

σᾶς ἀγρίας ὅτε 1590 

δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω, 

ΣφΦιγγὸς ἀοιδοῦ σώμα φονεύσας. 

ἰώ μοι πάτερ' 
τίς Ἑλλὰς, ἢ τίς βάρβαρος, 

ἢ τῶν πάροιθεν εὐγενετᾶν ἕτερος 1595 

ἔτλα κακῶν τοσῶνδ᾽ 
δ ς 7 

αέμνῶτος οαμερίοῦυ 

τοιάδ᾽ ἄχεα φανερά; 

1δ15. ““ ΑἸάυ5 δηἀ Οτοιβ οτηϊ (ἢ 6 
Βϑοοοηῃά ὦ. ̓̓  ογϑβοη. 

1617. ““Τμϊ5 15 ἃ πιοβδί δϑυϊδὶη 
δηθηάδίϊοη οἵ διιπστανθ᾽ 5 ἴο αἱμακτὰ, 
ΠΟ} ΑἸάὰ5 ἀπά {6 οὐάθχ Αυρα5- 
ἴὰπϑ ΘΧΠΙΌΙ.. [ἶπ τηοβῦ μ6 ἤπα τ. ᾧ. 
τάδε σώματα, ἴῃ Κζ. ἀπά {Π6 ϑϑεοπά 
Ιογάσθη, 85 Κίηρ [α8 βαϊἱρά, τ. φΦ. 
Ὑε σώματα, οΟἴδαΙ8. ΘΟ ἸΠΟΙΘ ΘΟΙ- 
ΤΡ. Ρυγϑοπ. Αἷμα ἴπ {πὸ Ρ] τα] 
σοῦ Ὀοΐδ ἰπ Ἐτρίαθ5. ἃπα ἴῃ 
ΔΒΟ 5: [π6 56η85886 ἴΠαΐ 10 ΠΘΙΘ 
ὈΘΆΓΒ, α ὀίοοι ΠΟΥ, 156. ἀπυβαα] ; ἀη- 
1655 {Ππ|5 την ὃὉ6 8ἃη 1ηβΐαποθ οὗ {Π|6 
αὐοέναοέ ἴον [η8 σοπογθίο, (366 ν. 1506.) 
ἔϊι686 ἐἠιγ66 πιιιγεγ8 ἴον ΟΣ ΡεΡ- 
80η8: 1Π6 Ρ] ΓΑ] οἵἨ αἷμα π΄ [πὸ ἰΔτίον 
τη δ Πίηρ᾽ 18 Τουπὰ τὰ “2286. ΟΠ οΈρἢ. 
638. τῶν θ᾽ αἱμάτων παλαιτέρων Τίνει 
μύσος Χρόνῳ κλυτὴ βυσσόφρων ᾽Ἐρινύς. 

1621. ““δυσξυνέτου ξυνετὸν μέλος 
ἔγνω ΑἸά. Βαϊ δυσξύνετον {Π|ὸ ὅ6}0]. 
δη4 (Π6 σοάϊοοβ Απραβίδηϊ : ξυνετὸς ἴπ 
1ῃ6 σγθδῖοσ πυτθοῦ οἵ Νῖ55. ἔγνως 
(Ἰτοῖ. ἀηὰ τπιοϑὶ Νῖ95., ΘυΓοπ ΘΟ] ν, ΤῸΥ 
ἃ5 ναοί 516 15 ποῖ δἀαγοδβίπο μθτ ἴὰ- 
{Π0 7. Τὴ σ δἀμῃοιθά ἔτοιηῃ {πὸ ᾿π6 
ξυ]ονῖης. Ηθϑνομῖα8: Ὑποῤῥάπτεις 

λόγους. συντίθης : ν ὮΘΙΘ 1651 ΔΩ γ᾽ ΟἿ 8 
ΒΠου]α ἔδποῦ {115 ἰο Ὀ6 ἃ νδγΪοῸΒ τϑδα- 
ἴῃρ οὗ ΑἸοθβί. 648, ἰθΐ Πῖπὶ θύᾶβθ {Π6 σ' 
ὙΓΠ1ΟΙ 18. ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ τορθαΐῖθα, δηή 
σΒδηρσθ {Π6 ν ἱπΐο [Π6 5: τὰν [Θ 6 Υ ν.᾿ἢ 
Ῥογϑοη. Οἵ. 1745. 

1528. ““ μοι ποθ ΑἸ. νῖο Καὶ, Ἦ, 
πάτερ ςΠοιτεοίγ. Κίηρ μάτερ (οοτ- 
τοοῖ μᾶτερ) ἴτοπι 80π|86 Νῖςβ.  δτῖο- 
ὨΘΟΌΒΙΥ : μᾶτερ 66. Ὑ' Δ[εἷς.᾽" ἢοΥ80). 

1524. Ἑλλὰς ἴος Ἑλληνική : 5368 
δΔΌονΘ 1240. Ευτ. δῖοά, 596. 

“ἢ ΑἸὰ. δηὰ χτιοϑί Νῖ55. ντΠποὰΐ τίς, 
τίς σι μοὰΐ ἢ τ[μ6 γπθρθγαης : πίθπςα 
Ῥτσγαποκ μὰ5 Θαϊ664 ἢ τίς.᾽ [οΥβ0Ή. 

1ὅ25. ““ προπάροιθεν ΑἸά. ἃπά ἃ 
δγθαΐ τᾶν Νῖ55.; Ὀυὲ ΚΙηρ 85 οαϊίρα 
πάροιθεν ἴϊοΟΠὶ 50Π16 ; ῬΙΌΡΟΙΙΥ, [ἢ ΤΩΥ͂ 
οριποῃ. ὙΠ6 ἴπ6,85 1 ᾿ᾶνθ δυταησθὰ 
1{, 15 ἃΠ Ἰδιη ο] ρα. ΟΥΒΟΉ. 

1520. ““ τόσων δι’ ΑἸά. διι τόσωνδ᾽ 
ΟΥὁ τοσῶνδ᾽ πιοβῖ Νῖ55.᾽ ογϑβοη. 

1521. Π15 11π6 1{{τᾶπδροβϑα ἴο ἴ0]- 
Ιονν ν. 152. τνουϊὰ 6 πιοτε ἴῃ ρἷδδε : 
116 οΥΘΓ ἴβ : ἢ (τίς) ἕτερος αἵματος 
ἁμερίον τῶν πάρ. εὖγ. ἔτλα τοιάδ᾽ ἄχ. 
φ. τ. κι; 9} πιονἑαΐ γαρε. 
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’ὔ ΡῚ 

φταλωοιν, 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ὡς ἐλελίζω" 

φίς ἀρ ὄρνις, ἢ δρυὸς ἢ ἤ 1550 

ἐλάτας ἀκροκόμοις 

ἀμφὶ κλάδοις ἑζομυένα, 

βυονομιάτορος ΠΝ ἐμοῖς 

ἀχήσει ξυνῳδός ; 
21, 272 εἰ 

οὐ λίνον αἰαγρνῶσιν ἃ 1685 

τοῖσδε προκλάω, 

1529, ““ ἐλελίξει ΑἸά8, την Νῖ 58. 
ἃπὰ ϑἰδτ}1ι5. οὐ 1]. Α. Ρ. 125, 28--Ξ-: 

94, 37. ἐλελίζω 1,ο144. Ο. ἀπὰ οἴδιοῖβ: 
οἵ ἐλελίζω Βπιηςκ, ραΥΕν ἔτοπι οοΠ- 
7θοίυτο.᾽ Ρογξβοηῃ. Ἐλελίζω ἔτοπι ἐλε- 
λεῦ, γον (Π6 ὅθ μο]. οἡ “50. Ῥτοτη. 
δ7θ-:902. οχρίαϊηβ ἴο ὑ6 θρηνῶδες 
ἐπίφθεγμα, ἀπ δαασϊναϊοπὶ ἴο {8 6χ- 
οἸατηδῖίοη φεῦ, φεῦ. ““ Νϑιδὶ βοηῦϑ, 
σοϑιηθηίὶ ᾿αβοϊηϊεθ νϑὶ Πἰσαπαϊηὶ ρῥτο- 
ῬΓΠ5, ἔθοῖῖ, αὖ Ξαααοηῖα ΤΤασΊΟΟ γ6}]1- 
Τϑηΐ 1 τηθῃΐθπὶ: ἰηνοςδῖ ἴῃ ΕΣ ΡΙΑ15 
Ἠοῖθπὰ 1115. ΟΠογι5 τὰν ἀοιδοτάταν 
ὄρνιθα μελῳδὸν, ᾿Δηδόνα δακρυόεσσαν" 
"ἜΛθ᾽ ὦ διὰ ξουθᾶν γενύων ἐλελιζομένα 
Θρήνοις ἐμοῖς ξυνεργόΣ. (ἴ, ΑὙΊΒΙΟΡΆ. 
Αν. 209. Μαϊοκ. Νισρὶ Οο. ἱν. 
511. 

1580. ““ τίς τ᾽ ἄρ᾽ Βᾶϊπ65 ἴτομῃ (Ὁ. 
1 ν οἷ ἃ ἔθνν οἵποὺβ. οοἸποϊάθ, 
Οτοιαθ πὰ5. δἀάεά ἢ Ὀοίοτθ δρυὸς, 
Ὑ Π1οἢ ποδὶ Δῖ88, εαποίίοη, ἡ }υ- 
ΒΟΉ. 

1591. ἀκροκόμοις ϑ΄.Ποὶ. τοῖς κατ᾽ 
ἄκρον κομῶσιν. ΒΙομιῆοΙ ἃ οη 4356}. 
Ῥου8. 547. {Ππ1η5. {Π15 ἃ οοιτυρὶ τοδά- 
ἴῃ ἴον ἁβροκόμοις, οἰτιπσ Τρ]ι. Τ, 1099, 
φοίνικά θ᾽ ἁβρόκομον : Τοη 920. φοίνι- 
κα παρ᾽ ἁβρόκομον : ἴῃ ὕοιἢ ψ ΠΟ 
ῬΙΔ 665 μονονοὺ ἁβροκόμαν ἰΒ 1Π6 τπι588] 
γρδάιϊηρ, 

1532. “Ἅ Βοιηρίπηθβ [Π 6 6856, νυ ΒΙ ἢ 
5 ρον ϑιπϑα οὗ {π6 ργθρ., 4068 ποῖ ΕΧ- 

ΡΙ655. πΠ6 τϊηρ αὐὔοιὶ ὙγΠ10}} ΒΟτ]6- 
ΓΠ1ρ 686 15, θαι {π21 τ ΒΙΟἮ 15 θουι 
1ῃ 6 ἴαιῖδι, 8 5. ἀμφὶ πυρὶ 
ποδα, ἰο 866 δῃ {6 ἤτε, 
ὑἱαχοβ γτομηα ἰδ ἐγλὶροά- 

στῆσαι τρί- 
80 {Ππί| ἐἰιὴ8 
ΤΠ υ8. ἀμφὶ 

κλάδοις ἕζεσθαι, ἐο ϑδμγγομηα τὐϊξ 
ὑοπα δ, [ταῦθ τ ἐο ὃ βιιντομπαε ] δὸ- 
ἐϊῦθθη ῥοιισἠι5.᾽᾽ ΜλιΠ). ατ. Οτ. ὃ ὅ89. 
Ὁ. ὅςφο Οτοβί, 1459. 

1583. “μονομάτερος ΑἸ. ἃπὰά ἃ 
ϑτθαῦ ρογίοη οἵ {πΠ6 δ5885. ; μονομάτωρ 
Οτοῖ. μονομάτερος Ε]οτ. Μ. Ὧἀπά,1 Ῥὸ- 
Ιίθνθ, οἵμθιϑ. Βύιαποκ ὀδυρμῶν ἐμῶν, 
ΤΏΘΙΘΙΥ ἴο ἃνοϊά [Π8 σοτίδϊῃ. ΘπΠι8ῃ- 
ἀατίοῃ οἵ ΜέαΒρτ. ἴὰ {Π6 ΓΟ] ουνίηρ Π1πρ, 
ἀχήσει ἴον ἀχέσει: ἄχαισι ἵνγο 88. 
ἀοσοταϊησ ἰο Βυτῖοη.᾽" Ῥογδοη. Μονο- 
μάτορος ὀδυρμοῖς ἐμοῖς, ἴον. ὀδυρμοῖς 
ἐμοῦ μον., δῃ οἰομδηῦ Ἰάϊοτῃ, οἵ ἔτθ- 
΄Ζαθπῖ οσουγτθηςθ ὈΟΐΝ ἴθ τθοῖς δπὰ 
Τ᾽ ἈΓ1Π γε ῖθυθ, ὅ66 ἄδονρ, ν. 80. απιὶ 
{πΠ6 ποίϑ οὐ. Ἦθο. 480. θανούσης ὄμμα 
συγκλείσει τὸ σόν. ΤΠ υ5 Ἡοτδοα 8λϊ. 
1.4, 22. εὐπὶ θα πϑπιὸ ϑεγὶρία ἰοραὶ 
σα ρὸ τϑοϊτατ ἐϊνηθηξϊδ. Ονἱὰ Ηδτ. ν. 
45. Ετ ἤθει, οὐ ποϑδένοϑς ν] 1511 ἢοηίὶς 
οὐρίϊο5θ. Δαν] ΒΡ. νἱὶϊ, ὅθ. 581 
ἰϑηθὶ αὐδθη 5 ποϑέγοβ οἀπίαϊααθ ἰλὑεἰ- 
ἰο8: 

μονομάτορος. Τ]|ι6 δοη νον (18 οῇ μή- 
ΤΉρ, ΟΌὔβθινθβ ΒΙοπιῇθ] πὶ 1ῃ6 (]Ο058. 
δος... Ῥτοιυ. 90., ἀπὰ Βα παῖρῆς Πᾶνθ 
δα ἀρα τμο56 οὗ πατὴρ, ἐπταγὶαὐίῃ ἐπα 
ἦη ὡρ, τοί ρ: ἃ8 σιδηρομήτωρ, μουσο- 
μήτωρ, προμήτωρ, (ἄθονα 6087, 841.) 
δυσμήτωρ, ἀμήτωρ, (ἃῦονα 676.) παμ- 
μήτωρ, δυσμήτωρ, ἄς. Βαυΐίη Οὐ. Ψ.97. 
ν»8 τϑροά Μῆτερ ἐμὴ, δύσμητερ, ἀπηνέα 
θυμὸν ἔχουσα, ἂἃπ Θχοορίϊοπ ῥτορδὈν 
ἴο θ6 δάιυι θα ἴον [Π6 «46 οὔ {π6Ὸ δπιὶ- 
{π᾿ 6518, 80 τὰ “28ε]ν. Οιο. 809. ὦ πάτερ 
αἰνόπατερ. 
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7 Δ ,) 7.3 {4 Ν 4.1 Ν 

μονἀδ οἰωνῶν διάξουσα, σον ἀεί 

χρόνον ἐν λειβοριένοις δοκρύοις. 
ἌΣ 

σιν ἰαχήσω; : 
ἡ 9) Ψ 

τιν ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ ΤΟ. 1540 

σποραγ μοῖς ἀπαρχὰς βαλῶ ; 

ματρὸς ἐμᾶς διδύμοις 

γάλακτος παρὰ μαστοῖς, 
Ἃλ Ν 2 -“ 

ή πρὸς ἀδελφῶν 
3 ’ὔ’ 3 2 ΕΣ Δ ον 

ουλοεν οαἰκισμῶτῶ δισσῶν ; 
9 ν Ε] 7ὔ ο ἃ 7ὕ 

ὄτοτοι, οτότοι. λείπσε σοὺς δόμους, 
4 Ν "7 7 , 

ο ΘΟΣ ορυύνῶ ᾧερων, {τ ΤΡ 

γερωιξ, δεῖξον, Οἰδιπόδα, 
Ν ΩΣ 7 ΚΟΥ ΧΊΝΑ, ΩΝ ὃ 7] 

σὸν ἰωνὰ μεέλεον᾽ ὃς ἐπί θωμοσιν 
74 ͵7ὔ Ἵ -»" Χ 

ἀέριον σκότον ὀμνασι σοῖσι βώλων, 1880 
δ ,ὔ 7 

ελξεις μακροπνουν ζωὰν. 
΄ δὰ 3 3 Ν 3 7 

Ἀλυειίς, ὦ κατ αὐυλῶν ἀλαίνων, 
Ν 7] 7 

γηροτον πόδα δεμνίοις 
72 2 Ψ 

δύστανος ἐὼν : 

1537. ““ΑἸάυ8β8 ἃη την δα 4. ἴπ- 
ΠΟΥΤΘΟΙΥ δοσθηΐαδίθ (μ5, μόνα δ᾽.᾽ 
Ῥογϑβοη. 

1538. “’ δακρύοις" τίν᾽ 15. ΜΙ αβσταν ο᾽8 
ςοτΓθοίίοπ. δ55. ᾶνθ δἰἴμον δάξρυ- 
σιν ΟΥ, ἃ5. Αἰάυβ, δακρύοισιν.᾽ ογ- 
ΒΟΉ. 

1640. ““ πρᾶτον τοί. δοοϊ 6 ΠΈΔ]]}Υ, 
1 ΒΆΡρΟΞΘ: ἔογ πὸ Οἴποι Ἑἀϊζοῦ 566 15 
ἴο Βᾶνα ἔουηά 11 ἴῃ {Π6 Νῖ 55. ογϑοΉ. 

ἀπὸ χαίτας--ὀἀπαρχάς. 'Γϑατῖηρ ΟΥ̓ 
1Π6 ΠΔΙΤ νγὰϑ ἃ σαϑίοτημδτυ τηοᾶε οἵ 6χ- 
ῬΥΘΒΒΙηρ ΒΟΥΤουν ἴον {πΠῸ αἀφδά : (Π85 
1η 1]. Ψ. 195. αὐ τῃΠ6 Γπποταὶ οἵ Ῥαίτο- 
οἶα, θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείννυον, 
ἃς ἐπέβαλλον Κειρόμενοι: οἵ. 141. 146. 
566. Ῥοίϊοσ᾽β ὅτοο. ἀπίϊᾳ. νοὶ. 11. Ρ. 
197. 

1542. ““ ματέρος ΑἸάυ8, ἀπὲ ἐν διδύ- 
μοις, ἰπβίθαά οἵ ψ ῃοῃ Βύάποκ ἢ ὰ5 
βἀορίοα {πΠ6 σοπῃ]θοίατο οἱ Κίηρ, ἢ 
διδύμοις. Βατ ἴὰ (1. ἐν 15 νν 6]} οὐρα. 

Ρογϑβοη. 
1545. ““ νεκρῶν ΑἸ4. δυΐ δισσῶν τηοϑὲ 

Δ155.᾽ Ῥονδοὴ. αἰκίσματα, ἀἱεῇδιινε- 
πιοη 5. τοι ηα 5. 

1646. ““ὀττοτοὶ Ὀμχΐ οπ68 1π ΑἰάαΒ : 
λεῖπε ΑΙάμΒ: λίπε βοπιθ Νί535. πὰ ἃ}] 
Ὀ6]ὸνν 1096. ἃ5 ἴῃ ΑἸάᾳ8; Ῥυΐϊ δ αἰοκ. 
οη ΗΙΒΡΡ. 84. ῥτορευν τϑα8 λεῖπε. 
ΒοΥϑ0η. 

1548. ““ Οἰδίπου ΑἸ4υ5.᾽ ογβοῆ. 
Οἰδιπόδα 15 ἴτοπι ἃ ποτη. Οἰδιπόδης. 

1551. ““ μακρόπουν ()868 644. οἵ 
Βᾶγπ65 ἂἀηὰ Κιίηρ ἔγοιῃ βοπὶθ Νῖ88.᾽ 
Ῥονϑοῆ. (Οἵ. 1722. μακρόπνουν ζξωὰν, 
α ἰὐε ἐπ τοῖοι ἐμὸ ὀγοαί 5 ἀναιρν 
εὐὐε αὐβιομ εν, Καὶ! οὐ σνοαη 5. 

1δ52. ΒΕΙΒκΘ ἀπ ΟΠ: θυ ῬτΌΡοβο 
ἴο Ραποϊαπαϊθ {}}|5.: ὦ κατ᾽ αὐλὰν ἀλαί- 
νων γηραιὸν πόδα, δεμνίοις --- : πῇ ΒΙοἢ 
ΒΘΘΙῺΒ. ρτοίθγα Ὁ]86, πὶ {86 οσοπδβίτας- 
[10ὴ, 5.6 ν. 1427. 

1ὅ54. 4 Βοδι!ῖροῦ ποίϊβα δύστανος ἴοτ 
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ΟΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 

ΣᾺ , ᾽ὔ 
τί μ᾽, ὦ παρθένε, βακτρεύμασι ] σι Όι ζι 
συφλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες εἰς φῶς 
λεχήρη σκοτίων ἐκ θωλάἄμνων, 
οἰκτροτάτοις δακρύοις, 

«ολιὸν, αἰθέρος ἀφανὲς εἴδωλον, 
δ. 7, 3} 

ἢ νέκυν ἐνερύεν, 1560 
«λ Ν ᾽ 

 πτῶνοὸν 6,105}: 

Α». 

πάτερ' 

δυστυχὸς ἀγγελίας ἔπος Οἰσέι, 

οὐκέτι σοι τέκνα λεύσσει 

φάος, οὐδ᾽ ἄλοχος, παραβάκτροις 

ἃ πόδα σὸν τυφλόπουν θεραπεύμασιν 1δθῦ 

αἰὲν ἐμόχει, τ πάτερ, ὦ (μοι. 

ον. 
στἄρο γὰρ στενάᾶγειν, καὶ τά 

ὠ βοι ἐρνῶν παθέων' 
2 δ. 

ἀυτεῖν. 

τρισσαὶ ψυχαὶ ποίῳ μοίρῳ, 

πῶς ἐλιπον φως, τέκνον, αὐδα. 

Αν. 

δύστανον ἴτομι ἃ Νῖ5., ἀπᾶ Κ᾽ δεῖς, σοῦ: 
Ἰθοιατοα Στ. 16. Μ88. ᾿νᾶνθ τετηονϑά 
1Π 6 8818 ΘΙΤΟΥ ἃρονθ 1336. ονβοη. 

15ὅ5. ““ τί δ᾽ βοηθ δῖ55. ἀπὰ 1556. 
ἐξάγεις Ὁ. Β.᾿ ογϑβοῃ. 

1659. ἀφ. εἴδ.ι ϑορῃ. (")(. (. 109. 
οἰκτείρατ᾽ ἀνδρὸς Οἰδίπου τόδ᾽ ἄθλιον 
Εἴδωλον" οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμαξ. 
ΑΡΟ]]. ἘΠ. 11. 197. οἵ Ῥμίπθιιβ, ὀρθω- 

θεὶς δ᾽ εὐνῆθεν, ἀκήριον ἠῦὔτ᾽ ὄνειρον, 
Βάκτρῳ σκηπτόμενος. ,123.}. Δρ. 82. 
τό θ᾽ ὑπεργήρων, φυλλάδος ἤδη Κατα- 
καρφομένης, τρίποδας μὲν ὅδοὺς Στεί- 
χει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων Οναρ ἣμε- 
ρόφαντον ἀλαίνει. ϑ86 ν, 1787. ὃ6- 
Ιονν. 

1608. ““Κίπρσ πᾶ5 δά θά ὦ Ὀδίοτβ 
πάτερ ; 8πα ἴῃ [16 [Ὁ]]ον Πρ 1165. οτὶ- 
{105 ἢᾶνΘ σοΙηΙη 64. ΠΙΔΠΥ ΘΥΓΟΙΒ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΙ 0 ἴογιη ἃπ Δηδροβίίο βυβίθῃι. ἢ 
Ῥονϑοη. 

1504. ““ ἃ παρὰ βάκτροις ΑἸά. παρα- 

1670 

οὐκ 8 ἐπ ὀνείδεσιν, οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 

βάκτροις (ἰδηῖ. 7. ἃ 15. ἰταπβροξθά ὃν 
. ὅδυι. 4. Κα. .. Μ. τυφλὸν τηοϑβὲ 
Νῖ85., θιι τυφλόπουν σιῖῃ ΑἸά 5 (1. 
Κ. Ρογϑδυῆ. 8686 1722, 

1δ05. ““θεραπεύμασιν ἐμόχθει, 1. 4. 
ἐμόχθει θεραπεύουσα.᾽ ϑοΠο]εοῖ, Παρὰ 
ἴῃ ΘοΙηροΟΒιίοη. ᾿ΠΡ]105. ΘοιΠραΥ 80Ή,, 
δ᾽γεϊζιίι6, οὐ ὀφμαίψ : παραβάκτροις 
θ. ῃϑγϑίουθ μπθἂη8 τὐλί ἢ αἰἐοηοη5 ἐπέ 
διιρρίϊο (π6 γμίασο οΓ ἐδ φία ἢ τοϊτῇ 
επῖο! Δ {Ἶιογι διρμρογίοα αἀπὰ σμιαφα 
ἰιὶ5 δίορ8 : 1Ὡ5 ΗΠ Θεῦδᾶ (ν. 280.) Βδγ5 
οἵ Ῥοϊγχϑιιδβ, ἥδ᾽ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι 
παραψυχὴ. Πόλις, τιθήνη, βάκτρον, ἧ- 
γεμὼν ὅδδοῦ. 

1567. ““ᾧ μοι μοι ΑἸᾺ. δοῖηδ οἵηλέ 
ἐμῶν.᾽᾽ ΡογϑδοΉ. 

1608. ““ στενάζειν πιδηΥ 
οἴμδγβ, γγ]ἢ} ΑἸά 8, 

(τοί ΠῚ τοϑίοτθα. ἢ 
1670. 

ΜΙ. : 
οταϊΐ καὶ, ψΠΟΝ 
ον ϑ0Ή. 

“1 Πᾶνε ρίνϑῃ [815 ἔογ φάος, 
ᾧὦ τέκνον. ογϑοῆ. 
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ἀλλ᾿ ὀδύναισι λέγω" σὺς ἀλάστωρ, 

ξίφεσιν βοίθων, 

καὶ πυρὶ, καὶ σχετλίαισι μάχαις, 

ἐπὶ παῖδας ἔβα τοὺς σοὺς, ὦ πάτερ. 

Ο.. ὦ 
Ο,. 

ἔοι αἱ αἱ. 
δ 7ὕ 
[2 νοι ΖΤεκνοῦ. 

9 2 »» 7 “ 

βλύλο τάδε Ὁ πα: "Κ 51) 

157 

Αν. τί τάδε στενάχεις ; 
λ Ἱ 

Αν. δι΄ ὀδύνας ἂν ἐβας, 
3 Χ 7ὔ 7ὔ 9, [γ ΄ 

εἰ τῶ τεθριππὰ γ ἐς ἀρμῶώτῶ λευσσῶων 

1δ80 ὀμινατος αὐγαῖς ἐπενώμας. 

σῶν μὲν ἐμῶν τεκέων Φανερὸν κακόν" ο,. 
Ὃ Ἧ 

ἃ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τίνι (μοι, φέκνον, ὥλετο ῥμμοίρῳ ; 

Α». δάκρυα γοερὼ φανερὰ πᾶσι τιθερένα, 

τέκεσι μαστὸν ἔφερεν, ἔφερεν, 

ἱκέτις ἱκέταν αἰρομένα. 1596 

εὗρε δ᾽ ἐν ᾿Ηλέκτραισι πύλαις τέκνα, 

λωτοτρόφον κατὰ λείμακα, λόγχαις 
ΧΝ 9 72 

φοίνον ενυῶλιεον 

5 

1577. δι’ ὀδύνας ἂν ἔ., ψοι τσονι] ὃο 
αἰδεοίοι ιὐἱίς, σνῖοξ: ἔμαγ. ΑἸο. 898. δὲ 
ὀδύνας ἔβας, σάφ᾽ οἶσθα. 866 ἀθονϑ, 
ν. 20. 

1ὅ80. ““ αὐγαῖς σαῖς ΑἸ459 ἃπά 
βθνϑγαὶ δῖ55. ; θα Ν᾿ ΑἸ Κ. Βᾶ5 ἀἰβοδτα θα 
σαῖς οπχ ἴῃ6 δυϊπουιν οἵ [88 βθοοῃὰ 
1, 6γάθη.᾽᾽ Ῥογϑβοη.: 

1581. 2. ““Τ 5 ΑἸάτι5 88 σΟΥΓΘΟΙΥ͂ 
αἰνιά θα {Π|656 11π68 ἱπίο ἴννο ἀδοῦν !ςο8, 
ἃ ἰθιγαπλθῖθυ ἃπα Πϑχδιηθῖοσ. Οη {πὸ 
βιρρθβίιοη οὗ Δ͵αυκίαπα οὰ ϑαρρὶ. 
640---069., Βταποῖκ Βᾶ8 ϑαϊίθᾷ ἃ δὲ 
τάλαιν᾽ ἄλο- χος τίνι, τέκνον, ὥλετο 
μοίρᾳ; Μίοϑί ΠΥ ΠΟ ἸΟῸ 8 ν Υ5885 ἰτὰ]ν ! 
Κιηρ ἰνα5 οἰ δὲ, οη 1Π6 ΔΪΠΟΥΙ ΤΥ 
οἵ {πὸ ΜΝ, Κ., 85 1{{|ὸ Ἰοῦς ἃ ἴου ἢ 

οου!ὰ ροΟΒ51]γ δ6 5]ιοτίθηθα." ον β80η. 
1084. μαστὸν ἔφερεν : (ἢ ἐπιροτγίδος 

ΘΘΏΒΘ6 τηιβϑί 06 δῖ ποιιορά ; 586 δδά 
Ἰπίθηἀθα ἰο δπιρίου ἱπαΐ ραίμοίὶς 8ο- 
(ἴοὴ ἰπ ΔΡρΘδΙηρ ἴο ποι 80η5, Ραΐ 
Γουηὰ (μι τα (18 νσοι πα 8 δα θθ θη 

᾿Ἰπῆ]ιοιοα Ὀδϑίογθ ποὺ Ἀυσῖναῖ: 8866 ἀῦονθ, 

1449. ΤΊθ ΟΠ] ον ΡΔᾶΓΆ1]16] ρ45- 
Β8 965 ἃἴ6 ΒΕ Ρ0]164 Ὀγ ΒΙομνῆθ]α 1ῃ ὑΠ6 
ΟἸο55. οἡ “2 5ο}, ΟΠοδρίι. 884. τ θτο 
ΟἹ νει θϑίσα [18 ἈρΡ ΡΟ 815 ἴο ΟΥθβίθϑ : 
ἐπίσχες, ὦ παῖ, τόνδε δ᾽ αἰδέσαι, τέκ- 
νον, Μαστὸν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ δὴ βρί- 
ἕων ἅμα Οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτραφὲς 
γάλα. Εατ. Οτ. ὅ19. ἐπεὶ τίν᾽ εἶχες, 
ὦ τάλαν, ψυχὴν τότε, ὍΟτ᾽ ἐξέβαλλε 
μαστὸν, ἱκετεύουσά σε, Μήτηρ ; εἴ. 
ἐμ. 829. ΕἸδθείγ. 1205. [πη Ηοη. 
11. Χ. 80. (Ἑκάβη) Κόλπον ἀνιεμένη, 
ἑτέρῃφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε, Καί μιν δα- 
κρυχέουσ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα. 
Ἕκτορ, τέκνον ἐμὸν, τάδε τ᾽ αἴδεο, καί 
μ᾽ ἐλέησον Αὐτήν" εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα 
μαζὸν ἐπέσχον, τῶν μνῆσαι, φίλε τέκ- 
γον. 

1ὅ85. ““ ἱκέταν ΑἸ 5, νυ ἢ βανϑταὶ 
Μ,85. (ἀρτθοϑίηρ υνἱ1 μαστόν :) ἱκέτιν 
Οτοι. ἢ. Κα. Ἐὸγ αἰρομένα (δηϊ. αἱ- 
ὠὡρομένα, ὅ.}10]. ὀρομένα.᾽᾽ ΟΊ 80). 
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μώτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους, 

μιωρναμνένους, ἐπὶ τραύμασιν αἵματος 1500 

ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν, Φονίαν, 
ε "7 

ον ἐλῶγχ᾽ Αἵδας, ὥπασς δ᾽ ᾿Αρης. 

χολκόκροτον δὲ λαβοῦσα νεκρῶν ποροι φάσγανον, 

εἰσω 
7 

σαρκὸς ἔβαψεν, ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ᾽ ἀμφὶ τέκ- 
γοέσίέ.- 

Ὥ 3.59 37) “ ἿᾺ 

πμουνζοὺ ὃ εν αρνατέ φῷδε συγψῶγονγεν 1595 
ἰ 7ὔ γ, "7 Ν 

ἀμνετέροισι δόμοισιν ἄγη θεὸς, 
Ὡ ,7ὔ ΕἸ δ ω 

ὦ πῶτερ, ος ταυτω τελεύτα. 

1839. ““Μυβρτανο σοπ]θοίυγθ5 ὁμαύ- 
λους. Νὸὼὸ καἰϊογδίιουθ. ἈΡρΡΘΆΣΒ ἴο 18 
ἴο δὃ6 προθββᾶσυ, δι 1 ἃπν, λέοντε 
συναύλω σχοι]ὰ ὃ6 θοίϊοτ,.᾿᾽᾿ ΟΥ̓ ΒΟΉ. 

1590. μαρναμένους ἄρτθοε85 ΨΙῆ 
τέκνα ἴῃ Β56Π86, ποῖ 1ῃ σοῃϑίχυςίοη : 
8860 ν. 1503. 

1591. ψυχρὰν λοιβὰν, 
ὉΡΟΠ εὗρε, ἴῃ ἂρροδί(οη 
ΟἿ, ΑἸ΄ο. 868. 

1593. ““ ἔβαψεν, ψν ϊοῖ Δ᾽ δ᾽ οἷς, ἢτβί 
τϑβίογοα ἴογ ἔπεμψεν, 15 Τουαπὰ ἴῃ ἰῃ6 
Βοαίοῖαῃ δῖββο δοοουαϊηρ ἰο δυτίοῃ, 

ἴῃ Ὁ. ἢ. 1. Πρ 6 ἤγθε 1 γάρ, πα 
ἍΜ). Ἐχαπιρ 65 οὗ (15 νσϑσῦ ᾶνθ ὈΘθὴ 
ΔΙτθαάν ρτοάυσοα ΒΥ οἴΠ6 15 ἔγοιι 50}. 
Ῥτοτα. 802. (δίθηκτον ἐν σφαγαῖσι βά- 
ψασα ξίφος.) Αφρ. 1011]. ΘορΡΆἘ. Α1. 94. 
Τγοορἢν. 1121. πα θ]βθύσιθτθ. "ὰ- 
βία! ἴπ8οὴ Οα. Ζ. 0. 1654, 7- 250, 86. 
σὸ δὲ εἶσι κατ᾽ οὔρεος, ἀττικὴν ἔχει 
σύνταξιν. ὡς καὶ τὸ, κατὰ σπλάγ- 
χνων ἔβαψε ξίφος. Αραϊῃ ἄγχι, τὺ ῃ1Ο ἢ 
τοοοὶ οάά. ἰἰᾶνθ, (ὐδηΐοσ ἤτδὺ οαἀϊτοὰ 

ἔτοτα σοῃ)θοίατθ, (τοίλιιβ ΡΤΟΌΔΡΙΥ ἔγοτα 
Δ55., ἴον ἢ). Κι. 1. ᾶνϑ ἰΐ ; ἄγχη Ὁ. 
ἄγχει Μ. ἄχι (ὐδηΐϊ. ἃ5 ἃ νᾶπιουβ τεδά- 
ἴῃ; ἄχη Αὐραβί. [,Δυἀ. ἔχει ΠΙΘΠ ΒΓ.» 
ουἱΐ οὗ νι ἰοῖν Βταποῖκ Πᾶ5 πηδ46 ἔγχει, 
θυΐϊ τοδὰθ ΟΥ̓ ᾿ΓΔΠΒΡΟΒι 0 τέκνων δ᾽ 
ἔγχει, ὁπ δοοουπῖ οὗἉ τ8 πιϑίγα ἴου- 
βοοῖμ, ψ Β]οῖν 18. ποῦ {16 ᾿ϑαβὶ ἱπιρτονθὰ 
ὈγΥ ΤῊΝ Θχρθαϊθηΐ. Μίυβρτανθ 50, 

ἀοροπάθπς 
ἴυ τέκνα. 

ἔγοτῃ τορᾶγα ἴο {Π6 πηϑῖγθ, σοπ)εϑοίαγοϑα 
716 ἴδοι 8 τιδί (Π6 Ὺ 6 ΓΘ λόγχῃ. 

ἀοβίτουβ ἴο τηᾶῖκ6 {Π|6ὸ ἃπδρϑϑίβ ρουοοί : 
δηὰ {Ππϑγοίυγθ ρᾶνθ {ΠΟ ͵ Β6 ᾽ν 65 ἃ στθαΐ 
468] οὗὁἩ ἀπηθοθϑβᾶγν ἰγοῦ]6. ὈΟΪΒ ΠΟΙ 
Δ 1π ΟΙΠΟΙ Ὀ]665. ϑ'πΠσ86 ΠΟΨΟΨΘΣ 
ΑἸαυ5, οπθ οὗ {{ὸ Ῥαγοςσίδῃ Νῖ88., 
(δηΐ. δηὰ 1. "αν ἄχει, ἃπὰ δραΐη 
ΑἸάα8, ΜΊΓ αἰπιοβδί 811 Μ58., τέκνοισι 
(ον τέκνοισιν), 1 ''ᾶνθ 80 βαϊῖθά, ἂπά 
ΔΙΤΔΠ σ6α (η6 γγοτᾶβ 1 ἵν Ὠθχϑιηεΐθτβ. 
1 Ἰιονγανοὶ γοὰ ρῖνα (Π6 Ῥυθίεγθποθ 
να ΒΥάποκ ἴο ἔγχει, τοδὰ ἔβαψ᾽.᾽" 
ονϑοη. “5 ἐΐηριο ἴῃ στρ, ΖἘη. 
ΧΙ. 857. ἀδχίγῳ ταπογοηθπὶ οχιοσησοῖ, 
οἵ αἰ Ἐαἱροηΐθιῃ ἐΐη μὴ ἡμρ' μῖο. 

1595. “ἤματι ΑἸά. ἀπά μήτηρ ἃθονα 
1589. ϑοόοῖὴεὸ Νί85. ρίνϑ η6 Τοτῖο ἴοττη 
ἴῃ Ὀοῖῃ ρ]ᾶσθ5: αἵματι ἃ8 ἃ ψδΙΟυ 5 
τοδάϊηρ απί. ΑἸάὰ5 ἃπά τηοςὶ 88. 
Ραϊ ὦ πάτερ αἴ {Π6 οπὰ οὗ {Π18 ν 6186 : 
ΟΤτοίυο, Κι ἀπά {μ68 βθοοπᾶ ]1,ἐγάθῃ, 
Ἀ6]ονν. ἡ οΥϑοΉ. 

1690. “δώμασιν ποῖ ἃ ἴονγ οὗ {Π6 
Μ55.᾿" Ῥογβϑυη. ΤΠα γϑδάϊπρ ργοίοισθα 
ὈΥ Ῥοτβϑὺπ τᾶ Κ68 ἃ ἀδοίγ!ς ἰοἰγδτηθίθυ 
δοδία! Θοἴ1ς β᾽ 11 ὰγ ἴο {π6 ρτθοθαϊηρ. 

1597. ““ὃς τάδε ΑἸάυμ5. δι αἰπποβῖ 
8}} Μ8.. ὅστε Οατοίίαβ ; ὅς γε Κ. ἀπά 
{π6 βθοοπὰ μονάθῃ: ὃς τάδ᾽ ἐπιτε- 
λευτᾷ οὁπ8 οὗἨ {ἰ6 Βατοσοίδη δῖ55. 1 
μᾶνο οαϊιθα ταῦτα ἴον τάδε, ψΠ ]οἢ 
ννο ἀ8 ἅ16 σ ιν [γθαυδη Ὲ  σοπίουπαθα. 
Αὔονε 398. ἀτὰρ τί τάδε (ὐδηΐ, .:. δπὰ 
Μ. ὃἃ8 ἃ νδτίουβ τοδάϊηρ : Ὀϑον 1778. 
ἀτὰρ τί τάδε (ὐδηί.᾽᾽ Ρογξβοῆ. 
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Χο. πολλῶν κακῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου δόμοις 
ἌΝ. δ’ Ὰ 7) ᾽ 2 7ὔ 7 

σὐὸ ἡρμαρ᾽ εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

Κρ. ᾽ ἡ 

οἰκτων μὲν ἤδη λήγεθ᾽, ὡς ὥρο τάφου 1600 

ρινήμην τίθεσθαι" τῶνδε δ΄, Οἰδέπου, λόγων 

ἀκουσον" ἀρχὰς τῆσδε γῆς ξδωκξέ βοι 

᾿Ετεοκλέης παῖς σὸς, γάμων φερνὰς διδοὺς 

Αὕμονι, κόρης τε λέκφρον ᾿Αντιγόνης σέθεν. 

οὔκουν σ΄ ἐώσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ἢ ἔτι. 605 

σαφώς γὰρ εἴπε Τειρεσίας, οὐ μῆ πότε, 

σοῦ τῆνδε γῆν οἰκοῦντος, εὖ πράξειν πόλιν. 

ἀλλ᾽ ἐκκομίζον᾽ καὶ τάδ᾽ οὐγ, ὕβρει λέγω, 

οὐδ᾽ ε ἐχθρὸς « ὧν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 

τοὺς σοὺς, δεδοικὼς μή σι γῆ παθη κακόν. 1010 

Ον,. ὦ μοῖρ᾽, ἀπ᾿ ἀρχῆς ὡς μ᾽ ἔφυσας ἄθλιον, 
Χ , 2 7 7 9 7 " Α 

καὶ τλήμυον᾽, εἰ τίς ἄλλος ἀνθρώπων εφυ 

1598. ““ κατηρξεν ΑἸάμ5 ἀπά (πα 
τηρτη της ; ὑπῆρξεν ἃ]πηοεί 8}1 δῖ58. 
Δ ΔΙ ΚοΠΔΟΥ ἢ 5 δαϊίθα ἔγοπη τἰθ ἢιϑὲ 
[6γάθῃ, πολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου κακῶν 
δόμοις, Ὀυΐ 16 ΟἴΠΘΙ διγαπρθιηθηΐ 18 
Ὀδίζου, ἃ5 15 δυϊάρηΐ ἴσοηι Ε]θείτα 218. 
νν ΠΟ. ἢ 6 [τη 56} φαοίθ85 : πολλῶν κακῶν 
“Ἕλλησιν αἰτίαν ἔχει. Βαϊ 1[Π6. οτὶρῖη 
οὗ {π6 πλϊβίδκθ 15 ἐν! ἀθπηΐ ἔγοπν .. πολ- 
λῶν ὑπῆρξε κακῶν Οἰδίπου. ΜοΙΘΟνΕΥ 
δόμος 8.8]. τέκνοις ὁμ6 οὔτε Βαδιοοοΐϊδῃ 
ἀπὰ .1.᾽ Ῥυτγϑβοη. ““ Πυῦς πιᾶΚ65 ἴῃ [Π8 
θ6ῃ. ποδός: σγογάβ, πον θυϑθῖ, δοηὶ- 
Ρουηᾶρα αἴ) ποῦς, πηᾶκ6 ἴθ Ατιὶς 
που, ἃπὰ ἴῃ ἴΠῸ ἃσεὰβ, πουν, ἃ5 πολύ- 
πους---που, Οἰδίπους, τρίπους.᾽᾽ ΔΙΔΙΙΉ. 

στ. στ. ὁ 72. ρ. 84. 
1601. “τῶνδ᾽ νἸΠουΐ δ᾽ ΑἸάϊι5 ἀηά 

ΒΟΙΠ8 δῖ558.; τόνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγον 
508]. ἔτοτα ἃ δῖβ. ἃ5 1 βΒᾳρροβθ.᾽᾿ Ρυγ- 
80Η. ἘΠΠΙΒΙεγ Πᾶβ τεϑίοσθα Οἰδίπους 
5. [6 νούδίϊνθ πγοῦσπουῦΐ ἴΠ6 (Εα. 
Ἴγτ. ἸΏ ΘΨΘΤΥ͂ ᾿πδίᾶποθ, ν᾽ μθῖμϑυ θεΐουθ 
ἃ ΟΡ 6] ΟΥ συ ΠδοΠδηΐ, 

1608. “παῖς σὺς ἴοΥ σὺς παῖς 81} 
Δ)155.; δθὸ ἴη6 ΕἸοσθηῖηθ δεοοταϊηρ' 
τὸ Βατίοη, ΔΙ μου ρΡ ἢ οτα! θα Ὀγ Ὑ ἀ]0Κ. ᾿ 
Ῥογϑ0Ή. 

1006. ““ΆΙΟΚ. εἰΐθ5. τπ6 ρᾶββδρσε 
ἔγοι [μ6 ῬΏΩη 55:8 οὗ Δ οοϊὰ5 1η ΝΌΠΙ5 
ὈΠΟὺΛΘΙ (88 σψοτα φναϑβέοσδοαπέ: “ (7υ5ε1} 
ΡΙοβοῖβοὶ δ σι! πὶ ατιΟν18 σοηϊϊατη, Νὰ 
Β06]6Γὸ ἴὰ0 ΤΉΘΌΔΠΙ νᾶϑίθβοδηϊ ἃρτὶ. ἢ 
Ρονϑοη. 

1607. ΕἸΤΆ5]6Ὺ οαχ ϑὅορι. (Εά. (Ὁ. 
117. Ρ. 116. οὔβθῦνθβ: “"ΝΙβὶ ἀδυπά ες 
μὴ, ἰΙοσϑηάατμῃ πρᾶξαι.᾽" ὅθε Μεα, 726. 
1118. ἴον {Π6 τθᾶβοῃβ οἵ [ἢ15 οἰδῃσθ. 

1609. ““ σὸς ΑἸάαϑ ; σοὶ τηοϑὲ δῖ55.᾽ 
Ῥογϑοη. 

1012. ““ τλῆμον 1). νν»ῃ]Ο ἢ ΤῊΔΥ͂ ΞΘ 6Πὶ 
ἴο σοπῆτγμη [Π6 σοη]θοίατα οὗ ΔΆ]. Ὰ. 
ὦ τλῆμον.᾽᾽ ᾿οτϑοη. 

εἴ τις ἄ. ἀνθρ. ἔφυ, ἡ αηψ πιαῆὶ ἐὐεν 
ιὐα8: “εἴτις ἄλλος, εἴπερ τις, οἴ ὡς 
ἄλλος οὐδεὶς ρΘτηχαζαητυτ ἴῃ δι᾿ αβτη οὐ 
Ἰοηθ θη 1 ἰΌγπ}15. ἤβοῃ. Ασ. 948 
(ΞΞξθ07. 81.) εἴπερ τις, εἰδώς. ϑορΡῇῃ. 
(Εα. Τ᾿. 1128 (ΞΞΞῚ 108.) εἴπερ τις ἄλ- 
λος, πιστός : (Β΄. (. 1657. εἴ τις βρο- 
τῶν, Θαυμαστός. (ΑΠΠ᾿πὶ|. Η. ἴῃ 1) 6]. 
161. νῆσο----λιπαρή τε καὶ εὔβοτος, εἴ 
νύ τις ἄλλη. ΨΤθθοου, 1ά. σι. 88. Συ- 
ρίσδεν δ᾽ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυ- 
κλώπων.᾽ Ναϊοκ. ΒΙοιαιῆεια (0]ο88. 
ΖἜβ0Ὰ. Αρ, 1]. 9.) δά5. 186. ζο!]οτσίηρ 
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δ καὶ πρὶν εἰς φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν, 

ἄγονον ᾿Ασόλλων Λαὶῳ μι 

Φονέα γενέσθαι πατρὸς, ὦ του: ἐγώ. 
᾿ ἐθέσπισε 

ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόρυην, αὖθις ὃ σπείρας πατὴρ 
κτείνει με; νομίσας πολέριιον πεφυκέναι" 
χρῆν γὰρ θανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ" πέρυπει δέ μμε, 
μαστὸν ποθοῦντα, θηρσὶν, ἄθλιον, βοράν" 
οὗ σωζόμεσθα" Ταρτάρου γὰρ ὠφελεν 
ὀλθεῖ; Κιθαιρὼν εἰς ἄβυσσα χάσματα, 

ὃς Ἴ; οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ (μοι 

ΘΧΔΠΊΡΪ65 ἴστοτη ῬτΌβ86. υυ 615. ΨΏΘΤΟ 
1018 ᾿πβϑγϊϊομ οὗ καὶ 15 ἴο Ὀ6 ποίϊοβα: 
Ἡρτοά. 111. 2. εἰ γάρ τινες καὶ ἄλλοι, 
τὰ Περσέων νόμιμα ὀρθῶς ἐπιστέαται 
καὶ Αἰγύπτιοι. 
τις καὶ ἄλλος ἀνὴρ, καὶ ὃ ἹΚῦρος ἄξιός 
ἐστι θαυμάζεσθαι. τάθ86. ὁπ ΒΟΡΆ. 
(Βα. Ὁ. 788. {πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαι 
Ξθένουσαν ἥκων, εἴ τιν᾽ Ελλάδος μέγα :) 
ΒΌρΡΙΠ 65. 4150 Ἵμπαο. 1. 70. καὶ ἅμα, εἴς- 
περ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν 
εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν. Αλ- 
λος 15 ΒΟ} Θ 1168 ΟἹ 66, ἃ5 π΄ ΟΡ. 
(κα. Ὁ. 1]. ες. Ττάς. 8. ὄκνον ΓΑλγισ-- 
τον ἔσχον, εἴτις Αἰτωλὶς γυνή. 

1618. ““ ὃν [815 ἀπά ΘΓ ΘῈ ΒΡΙΟΙΟΙ ΟὮ 
ἀοσουηΐ οὐ μ᾽ ἴῃ ἰδ [οἸ] ον της ἐϊπρ. 
ὙΥ6 τηϑϑί 1η 8668 νι} ἣν---τήνδε ἔν ]ο6 
1η. Δηάτομ. 65]. 710, θα ὈΟΙΏ. Ρ88- 
ΒΑΡῈΒ. 5661 σουγυρί. 1 πνουϊὰ τϑδή 
ψΊΓ ἂπ Ἱπίοιτορδίίομ, οὗ, καὶ πρὶν εἰς 
φῶς. Αραϊῃ μητρὸς 18 οτηϊ(ἴθ ἴῃ (λπΐ, 
ὅ. Μ. Τὰ Οδηῖ. ἀπα δῖ. ἔτι 15 δαἀβδὰ 
ἂι {Π6 θη, νθλο 1 σοὺ δατηϊΐ, γοῦ 
γ7}}} ραϊ ἃ σοτηηᾶ αἴτου γονῆς, πε (ΚΘ 
ἔτι ἄγονον ἰυρθίμοσ. Βυι ἔτι βυτηθ- 
{1π|685 18. αὐ] ας} 16 ἰο τ 6 ΠΙὈΘΓΑΠΠΥ 
οὔ {8 βου 6 θ, ἃ8 θοὸν 1694. οὐκ ἔτ᾽ 
ἐστί μοι 1). ΝΑ] ΚΘπδθυ σοτγθοῖν τϑη- 

4618 ἄγονον, ποπάμπι παΐιηι, τον (ἢ 6 
᾿πιϊαιίοα. οὗ [86 ρᾶββᾶσθ ὃν Απβίο- 
ΡἰᾶΠῸΒ Ἤδη. 1214. ὅντινά γε, πρὶν 
φῦναι Αὲν, ᾿Α᾽'πόλλων ἔφη ᾿Αποκτενεῖν 
τὸν πατέρα, πρὶ ὶν καὶ γεγονέναι. Ζεπο- 
ἀοῖας ἐπ πῃ θρίρτδιῃ ἰὴ 1)10ρ. ΓιΘΟΥΓῸΒ 

0. εἰ δὲ πάτρα ΠΣ τίς ὃ Ψ]]. 

Χρβη. ὥγυ. ν. 1, 6. εἴ 

1015 
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φθόνος; ἦν καὶ ὃ Κάδμος. Ἐογ ἦν 
δα] ἀη5. ὑπᾶρὺ Κάδμος Πᾶ8 ὅν, Βρδᾶ, 
εἰ δὲ πάτρᾳ Φοίνιξ σὺ, τίς ὃ φθόνος ; οὐ 
καὶ ὃ Κάδμος Κεῖνος, ἀφ᾽ οὗ γραπτὰν 
Ἑλλὰς ἔχει σελίδα ; ̓" Ρογϑδοη. ΤΠ 
τοδάϊησ ποῦ Ετ, Η, Βοῖμθ Βὰβ5 δα- 
"6 ἃ Ἰπίο Ὦ]8 [6 Χί 15 ννουτην οὗ ποίῖοθ, 
1{ποὶ {Π|Δ {16 ὁη6: ὃ καὶ, πρὶν κ. τ. Δ. 
αν, ἐΙαᾳιι6. ὅὃ686 156. 270. 

1617. κτείνει με, αἰἐεγηρέα ἐο Κεἰ 
γη6 : ὅορ!. (δὰ, Ο. 992. εἴ τίς σε τὸν 
δίκαιον αὐτίι᾽ ἐνθάδε Κτείνοι παραστάς. 
ΟἹ, 1418. 1686. 

“« δυσδαίμονα ΑἸά. πεφυκέναι (7το- 
τὰ5. ἀπά, 1 τη |κ, 4}} τ1η6 Μ|55.᾽ ΡογϑοΉ. 

1619. “ἀθλίαν Ο. Ὁ. Κα, ΠΤ. 1 οΙα4α.᾿" 
Ρογϑοπ. 

1622, ““Ἰπ [15 σοιγαρί ρᾶββαρθ ἷ 
Πᾶν τϑίαϊπθα {π6 τϑδαϊηρ οὗ Α]αὰ8 : 
δουλευσεταί μοι ἵζ. (ἢ6. δευΐθ ΟΥΕΙ εν 
Ῥαδίηρ οὈ]οταιθα ; δουλεύσεταί μοι (1. 
ΜΓ ε το ονϑῖ αε; δουλεύσεταί τε 
με {π γηθηιῦν.; ψΆ]0Κ. σοπ]δοίῃ 685 
δουλεύσοντά τοι; Μίαθρτανε δουλεῦσαϊ 
μέ τοι, ν᾽ Βταποκ Π88 οαϊίθά, 
Αραΐη δαίμων Πόλυβον ἐξέδωκεν {86 
ἢτβίὶ ΤΠ ιογάθη ; Πόλυβον ἐξέδωκεν ὙΥ1Π- 
οι δαίμων (Ὁ. 1). Γι. ἃπὰ ἔουγν Βοά εἴδη. 
Πρὸς Πόλυβον ἐξέδωκεν ἵζ. 1,614. 566. ; 
δέδωκε τοι τ. [[τοᾶᾶ, ἀλλὰ δουλεύ- 
σοντα με Μοῖρ᾽ ἐξέδωκε Πόλυβον ἀμφὶ 
δεσπότην. Μοῖρ᾽ ἴῃ {8:86 ὈΘαΙμπὶπρ οὗ ἃ 
11η6, ννὰὉ}} Δ) ΘΙ1ΒΊ0Ώ, ΟΟΟΌΥΒ. [1π ΒΟΡΆ. 
(Εὰ. 6. 15δ46-:-:1581.7 ἴῃ [ῃ6 Τ᾿ ΙΘ ΡΒ 9 
οἵ Μοβομῖοπ ἴῃ ϑίοθυβ Εἰς]. ῬΆ 8. Ρ. 
127. Οτοῖ. ᾧ καὶ θεῶν κρατοῦσα καὶ 
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δαίμων ἔδωκε Πόλυβον ἀμφὶ δεσπότην. 
Ν ,. 3 -ι ΗΕ, ᾽7 9 δὰ 

φόΤοιγων ὃ τ σθς ἐμ ῖ: 5 [)) δυσδαίμων ἐγω, 

εἰς μητρὸς ἦλθον τῆς “ταλαιπώρου λέχος, 1625 

παϊδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔσεκον, οὺς ἀπώλεσα, 

ἀρὰς παραλαβὼν Λαΐου καὶ παισὶ δούς. 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκ᾽ ἐγῶ, 
2 5 Σ 4 

ὥστ εἰς ἐμ ὁ ὀμμιατ᾽ 38. σ᾽ ἐριῶν ποίΐδων (βίον 
ἄνευ θεῶν του ταῦτ᾽ ἐρμηχανησάμην. 1690 

εἶεν τί ( δράσω δηθ᾽ ὃ δυσδαίμων ἐγώ; 

φίς ἡγεριων (οι ποδὸς ὃ ὀμαιρτήσει τυφλοῦ ; . 

δ᾽ ἥ θανοῦσα ; ζῶσά γ᾽ ἂν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ὁτί. 
ἀλλ᾽ εὔτεκνος ξυνωρίς ; ;: ἀλλ οὐκ ἔστι (μ9ι. 

θνητῶν μόνη Μοῖρ᾽, ὦ λιταῖς ἄτρωτε 
δυστήνων βροτῶν, Πάντολμ᾽ ἀνάγκη, 
στυγνὸν ἣ κατ᾽ αὐχένα Ἡμῶν ἐρείδεις 
τῆσδε λατρείας ζυγόν" γγνθτα Οτοι 8 
δα ρτορουν δἀάθα ὦ, δας ὅομονν ᾿. 
152. νντ0} Π15 υ508] Κπον]θάρθ οἵ πιθ- 
{τα [δα ἐϊδοατάθα 11. Αρδίη {Π6 οὐἹρὶ- 
ΠᾺ] τθδάϊηρ γγὰβ πᾶν τὸ λῆμ᾽ ἀνάγκης, 
ἕτοπι νγμθηοθ Οτοία8β τηδάθ οὐυΐ πᾶν 
τλῆμ᾽, ὉΥ ἱπνεπίϊηρ ἃ ΠΟῪ νγοτά, 
ΒυΒηκο ἢ. τη ἐγ. 217. σΟΥΓΘΟΙΙΥ͂ 
οἰϊε8 τῆσδε ἴο᾽ τῆς τε. Πάντολμος 
ἀνάγκη ΟσοΌΓ5 'π 8η Θρ᾽ βγᾶτη Αη1]110]. 
1. 47,4. }. 09. Ηϑι. 11. 0. 299. Βτγαποκ. 
ἀσχήμων ἔνδεια καὶ ὃ πάντολμος ἀνάγ- 
κη. ἴπ παῖ ραββδᾶρθ Βταποῖς οαπροα 
ἴπ6 σνγοτά αἰσχήμων, νν 10} ννὰ8 ποί 
Οτθοκ, ᾿ηῖο ἃποίῃοι, πὸ Ὀδίϊοι, αἰσχρή- 
μων." Ῥυγδοπ. Τῇ οἰϊᾶπρϑ οἵ δαίμων 
Ιῃῖο Μοῖρ᾽ 15 ποί οἰθᾶυν οχρίαϊποα: 
{π6 ᾿πισοἀποίίοη αἰδὸ οἵ ἃηοῦ! δι ΠοτηΪ- 
πδίζνθ ἃίίοσ. ἀλλὰ διῃθδυγᾶββθ8. (Π6 
56Π86 ; 8Π4 ΠΟΥ Ον Υ πονν οδπ (ἘΠ Ἰρι5 
6 5814 δουλεῦσαι ἀμφὶ Πόλυβον ὃ Ῥοτ- 
ΠΔΡ8 {πε τϑδαϊηρ' τηᾶῪ [ιᾶν 8 ῬΘΘἢ ἴῃ ΟΠ6 
11η6: ἀλλὰ δουλεύσαντί τῳ, ἴον τινὶ, 
δηα ἴῃ {Π6 ποχὶ Ζῶντ᾽ ἐξέδωκε οἵ Σώσας 
μ᾽ ἔδωκε. 

1090. 
Ἰοηρθ ἰγθαπθπ ]ββι πηαπὶ οἵ Αἴι1615, πιὰ]- 
10 ΤΆΤ 5 Ἰπνθηϊθίιτ ἴῃ Ευσιρι 6, ἂρυά 
βογ απι τᾶτὶβϑίτηθ, Πα Πα ἂΠὶ ΟΟςΟῸΓ- 

Εμνρ. Ρ]ιαΉ. 

“««ΤΠΠ]υΔ του, τῳ, ϑορβοοῖῖ. 

τ δραά Ἠοπιθσυτη.᾽᾿ Ψαΐοῖ. ““ Τ|}5 
απ (η6 ἢν [Ὁ] ουνίηρ [1Ππ 65 ἃ16 οτηϊτθὰ 
1η {6 ΕἸοτΘ 1ηΠ6. Νῖ5., οὁη δοοουπηΐ οἵ 
(Π6 ψοτὰ βίον δὲ ἴμ6 δμᾶ οἵ 1629. 
1635.᾽᾽ Ρογϑοῃ. 

1631. “ εἶεν 18 αϑεα δάνθυθια! ν ἴῃ 
{Ππ6 56π586 οὗ (Π6 1 δίῃ δϑίο, ἐσοἰΐ, 6 ἐξ 
80 ἅτ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴ0 πᾶνε Ὀθθη τεϊαϊπεα 
ἴῃ 1η6 ἰάησυᾶρα οἵ σοτατήοτ ἰ1ξ6 ἔτοπὶ 
1Π6 οἱά εἶε ἴον εἴη, υυἱἱ ἢ ν ἐῴφελκ.: ἷἴῸΓ 
116 56η86. ΤΟ] 65 {8 βίμραϊατ. [1 
ΟΟΟΌΪΒ οἰ ΘΗν ἱπ Ῥ]αΐο διὰ Ατβίο- 
ῬΠδπο68.᾽ Μία. τ. στ. ὁ 21], 8, 
1158 ποῖ οὗ Τῶτϊθ ΟΟσΌΤΓΘΠΟΒ ἴῃ Εα11- 
ΡΙ4685 ; ἔον ΒΙοιηῇοθ]α ἴῃ (πΠ6 (]ο55. ὁ 
“8ε}ν. πο, 64. Πᾶ8 βεἴνθη ἱνγθηΐν 
Τοίθγθηςθϑ. 

1053. “ξῶσα γὰρ Αἴάα5, {πΠ6 ηιδη1- 
ὑναθδ ἃπὰ οἴμοιβ. Ῥυΐ ξῶσά γ᾽ ἂν ποὶ 
ἃ ἴεν, ἃ5 Οτοί!β 884 [ΚἸπρ Βιᾶνθ βίνθη: 
Ἔσο γὰρ ἂν ομ6 Βατοροΐϊδη." υγβοΉ. 
Οη σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ἴῃ {Π6 Θπά οὗ ἃ οἴδιβθ, 
566 Μά. 959. 

1084. ““ ἀλλὰ 15 υϑοᾶ ἱπ Αἰ θυ πδία 
Ὀυϊθ οὐ]θοίίοη8. ἃ ἃ Ἀηβνγθυβ, 1} ἅΠ 
ΘΠ Ρ 518 οἵ πότερον ΟΥ ἄρα :--ὔ-ἐπὶ τὴν 
εἰρήνην ; ἀλλ᾽ ὑπῆρχεν ἅπασιν" ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τὸν πόλεμον ; ἄλλ᾽ αὐτοὶ περὶ εἰρήνης 
ἐβουλεύεσθε. 1) 6πη. ῥτὸ (τ. Ρ. 388, 
12, δα. Βεἰβις." Ποορον. Ραγΐ. Ρ. 8. 
εἄ, ϑϑᾶρϑγς: 

Μ 



3..2] 

ἀλλ ἐτι γεάζων αὐτὸς εὕροιμι ἂν βίον ; ̓ 
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πόθεν; χί μ᾿ ο ἐδὴν ὧδ᾽ ἀποκτείνεις, Κρέον ; 

ἀποκτενεῖς γὰρ, εἶ με γῆς ἔξω βαλεῖς. 
οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀρ σὸν χεῖρας γόνυ 
κακὸς φανοῦμαι" τὸ γὰρ ἐριόν ποτ᾿ εὐγενὲς 
οὐκ ἂν προδοίην, οὐδὲ ἴλ65 πράσσων κακῶς. 

σοί ΕἾ εὖ λέλεκται, γόνωτα μὴ γρῳζειν ἐμὼ, 

δ γαΐειν σ΄ οὐκ ἐάσαιρν᾽ ἐγὼ 

1040 

ἂν χθόνα. 

γεκρῶν δὲ σῶνδε, τὸν μὲν εἰς δόμους χρεῶν 

ἤδη χορυίζειν' σὸν ὃὲ [Πολυνείκους νέκυν 

1086. πόθεν ; Ηφο. 611. ὡς μὲν ἀξία, 
πόθεν; ἰοῖρ ἐδ ἀξ ροδϑὶὑ!6 3 ὅϑ.0]. οὐ- 
δαμῶς, πὶ] πιΐπιιδ. ἄρδην, κἐξονίῃ : 
δκίη ἰο 1Π6 Τα. 6 τηθαϊο ἐοίίογθ. 

1038. “Τῇυβ ΑἸάυ8 δπα τηοβί Ν58. 
 Δ]οἷς, μπὰ8 δαϊίθά οὐ μήν γ᾽ ἑλίξας, 
Ῥτυμοῖ μᾶ8 οταϊ 66] γ᾽ οα {Π6 δαϊ μουν 
οὗ (ΠὨ6 μιεηιγαῆο διὰ (ἰτθο οἴποσ Νῖδβϑ.:; 
ῬΟΩΝ ἱποουγθοῖγ. 76 ραγίϊοϊθ γε 15 
οἴει αἀαφὼ ἴηι. ἐδ 6 βαηια βοηίθποθ ιὐἱ (ἢ, 
ἀλλὰ μὴν, καὶ μὴν, οὐδὲ μὴν, οὐ μὴν, 
διέ πουοτν, οαοορί ιὐἱέι, ἐἶδο ἐπ ογροδιίίοη 
ΘΓ αποΐδιον' τὐογὰ, ἃ5 Τ᾿ Ἰᾶνθ ὈτΙ ἢν πο- 
τς οα Ηεο. 4θ0ϑ::ξ899. [1200. “Τ|ι6 
γϑᾶβοῃ οἱ 1015 18 ποί ἀμῇποαϊ ἴο ἀ15- 
οονοΥ. Τ|ι6 Θῃο 10 τασδὶ (Ό]]ονν [Π 6 
νυγοτὰ ἰο νυ! ἢ 1{ το ίδιβ : θαΐ 10 μΒᾶ5 πὸ 
ςοῃπδχίοῃ σι μήν.᾽᾽ 0.86.7 Βυπρ. 
ΑἸορϑ ἴῃ 116 Ἐσῃ.. Μ. Ρ. 420, 106. οὐ 
μὴν σύ ὍΝ ἡμᾶς τοὺς τεκόντας ἠδέσω: 
οὐ μὴ 15 ΤΠ ρτοροῦν εἀϊθά. ϑορῇ.- 
(Ἐά. Τ. 987. καὶ μὴν μέγας γ᾽ ὀφθαλμὸς 
οἱ πατρὸς τάφοι. ᾿Γ}15 [Π86 τηθί8 σϑ- 
ααΐγθ8, ἴον [16 βθοοπὰ 5γ}180]8 οἵ μέγας 
β βἰιοτῖ ; ἃἂπα {Π|8. 50Πη16 Οη6 σοῃ]θο- 
ἰυτοα ἱπ {π6 Τιοπάοῃ 66. ἃ. 1746. θυϊ 
ΒτΌΠΟΚ ονϑη]οοοα [{. ΑΠΒΙΟρΡΙΝ. Αν. 
639. καὶ μὴν μὰ τὸν Δ᾽ οὐχὶ νυστάξειν 
ἔτι Ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν : ῬΊαἴδτο!ν ἱπ ΝΊΟΙΩ5 
Ῥ. 8528. Α. οἰΐε5. 1 {μ05, νυστάζειν 
ΤΈΠΩΩΡΑ ᾽στὶν ἡμῖν. ΣΑΣ ΩΝ: ω 
Ὑνιο 18. ἸΠΟΟΙΥΘΟΙΥ͂ τορθαίθα, δηὰ 
δίδηρο Π πίο ΤΊ ; γοῦ ν»}}}] {Π6ῃ ἰιᾶνϑ, 

νυστάζειν γ᾽ ἔτι Ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν. ΟἸ]ο- 
ΒΙ465 ἴῃ ϑυϊάαβ ἀπάειὺ ἄγνος καὶ μὴν 
μὰ τὸν Δί᾽ οὐδὲν ἔτι γέ μοι δοκῶ : τῃ8 
ψαϊραν τεδαϊηρ ΒᾶΒ τε Ὁ γε. ΟΥγεϊ. 

541. καὶ μὴν λαχνῶδές γ᾽ οὖδας ἀνθηρᾶς 
χλόης, ποῖ λαχνῷδες τοῦδας, νΥ] ἢ 15 
ἃ ΟΥἸΆ515. ΔἰΟρΘίμου ᾿Πϑα τη: 851016. ἴῃ 
ἘατρΙ 65 ΕΒ] θοίτ, 982. 1Π6 τοδαϊηρ ὑΠ- 
ἀουθίρα!ν 15, Καὶ μήν γ᾽ ἀμύνων πατρὶ, 
δυσσεβὴς ἔσει. Ῥαϊ ΠοΙΒΚα τθαάϑβ 6χ- 
ΓΘ] 16 μιν καὶ μή γ᾽ ἀμύνων. ἼΠ6 11π885 
[ΟΠ] ἿηΡ, οσοΥτθοῖ {Π5: ΟΡ. ἐγὼ δὲ 
μητρὶ τοῦ φόνου δώσω δίικας. ΗΛ. τῷ δ 
αὖ, πατρῴαν διαμεθεὶς τιμωρίαν.᾿᾽᾽ ῬοΥ- 
ϑυΉ. 

1639. ΨΆΙΟΚΚ. σοπιρᾶτο5 {Π1|6 γγογάβ οὗ 
(αϊρὰβ ἰο Οσθου ἴῃ ϑιαῖία5. ΤῊΘΌ. ΧΙ. 
088. “δὴ δθχρϑεΐδϑθ, υὐ ῬΎΓΌΠΏ5, 80Ρ- 
ῬίϊοΘ ἀοχίγᾶ, Θίου δῦ ; δ ᾿τητη1{}5. 60- 
τηϊηὶ νϑϑιϊρία σαθτᾶτῃ 1᾽ ΑἸ5ο ἴΠ|058 οὗ 
Απάτοιμηδομο ἴο Π θυ οηθ ν. 190. ὅ- 
μως δ᾽ ἐμαυτὴν οὐ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 

1041. ““πυ5. δ οῖς. σοττθοῖν ἔοτ 
σοί τ᾽. Ῥογϑοη. Οτ [8 νϑυῦ χρῴζειν, 
566 δίοή, 497. Ηδβυοι. χρῴζει: προσ- 
άπτει, Ψηλαφᾷ. 

1043. ΕΠΙΠΒΙΘΥ οῃ (Βᾶ. 1. 717. Ῥτο- 
ῬΟΒ65 ἴο οογγθοῖ [Π|5 16 [Π05.: νγεγρὼ 
δὲ τώδε, τὸν μὲν κ. τ. λ. [6 ἃρεῦβ. 
ΔὈβο] ἴθ : ἃς ἤοπι. 1]. Γ. 211. ἄμφω δ᾽ 
ἑζομένω, γεραρώτερος ἣεν ᾿Οδυσσεύς. 
ὅθε ἤθε. 1167. 

1044. ““ ΑἸά. δηα Μί83. τόνδε δ᾽ ὃ 
(τόν δ᾽ ὃς ΑΙ4.}) πέρσων πόλιν Πατρίδα 
σὺν ἄλλοις ἦλθε Πολυνείκους γέιευν" 
ΜΝ ΉΘΙΘ δίηος σὺν ἄλλοις 15 νΕῚῪ ἰΆπγ)α, 
Κίηρ σοπ͵θοίαγοϑ σὺν ὅπλοις, ἡ ΜΒ 
ΒῬυάποῖκ πᾶ85 δαορίθα, Δ ΔΙΟΚ πδοτ 46- 
ἔοπαάβ 116 συρᾶν τοδάϊηρ ὈΓ Πδγο. 
Εὰτ. 1166. ἥκω σὺν ἄλλοις, οἱ παρ᾽ 
᾿Ασωποῦ ῥοὰς Μένουσιν ἔνοπλοι. Ῥαυῖ 
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ἐχκβάλετ᾽ ἄθαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω γθονός. 

1868 
-- 

1048 

κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε 
Ν 

ὃς ἂν 6.90) φόνδ᾽ ἢ καταστέφων ὡλῷ, 

ἢ δῇ καλύπτων, θάνατον ἀνταλλάξεται. 

σὺ δ᾽, ἐκλιποῦσα τριπτύχων θρήνους νεκρῶν, 

κόμιζε σαυτὴν, ᾿Αντιγόνη, δόμων ἐ ἐσω" 1050 

καὶ παρθενεύου, σὴν ἰοῦσαν ἡμέραν 

βμένουσ᾽ ̓ δνὺ ἥ σε λέκτρον Αἴὕωονος μένει. 

Αν. ὦ πάτερ, ἐν οἵοις κείρεθ᾽ ἄθλιοι κακοῖς" 

ἴμοτθ σὺν ἄλλοις 5 ποῖ ραΐ ΔΌΒΟΙ]αἴοΪν : 
σὺν ὅπλοις τἱιογοίοτα οὐρ]ι ἴο θ6 τϑ- 
οαὐνοά, ψοῖθ ποί {π6 δηςτρ οἰααβθα 
Βραγίουβ. ΕῸΣ σῇ ᾶ5 864 [Π6 6χ- 
Ρτθϑβδίοῃ πόλιν πατρίδα ἡ [ΠἸ6 πη ὕτεοπ 
5.65. (15. σοιητηδιἀβ. ἡ ἢ δχοθθαϊηρ 
Ὀγαυλν, ἃπα ἀο65 ποῖ βίορ ἴο ρῖνε ἰιλ5 
Υθαβθοη8, Βεβίθβ 1 6 δὰ ρίνϑθη ἃ 
ΤΘΊΒΟΙ ἴῸΥ ἀθρτίνησ ΡΟ] πσ65. οὗ θὰ- 
τα], 6. νου ἃ 8150 πᾶν 6 σίνθη ἃ ΓΘΆΒΟ 
ἴογ Βοποιίηρ' Εἴθος]68, ἃ8. μ8 4068 ἴπ 
ἄλλο). 5. ὁ. ΤᾺ. 101]--1032. δόρῇ.- 
Απιὶρ, 194---2006. Νὸοῖ 18 10 δχίγδου- 
ΑἸΠΑΤΥ {ἰναῦ (815 ρᾶββαρθ 5]1ου] ἃ 8 1π- 
τετροϊαίθά, θη ἃη ΘὨΓὙ6 [1π6 ἔγοσα 
Θορὶ!. Απιὶρ. 290. δὰ 5  οὐθρΐ ἴῃῖο ΘΝΟΙῪ 
λ15. Ἀ[ιΘΓ 1648: ἐᾷν δ᾽ ἄκλαυστον, 
ἄταφον, οἰωνοῖς βοράν. ΕῸΣ ἤδη . Βᾶ5 
δμῶας.᾽ ογϑοη. 

1615. ““ ἐκβάλλετ᾽ ἄταφον ΒᾶγΠ 68, 
νοΐ οοπ]θοίατθ, ἰηδίθδα οἵ τη6 τθαάηρ' 
ἴῃ ΔΙάαΒ ἐ. ἄθαπτον. Απὰ ἱπάθρ6α ἄ- 
θαπτον 13 ἴῃ 81 (ῃ6 Ν88. : ἐκβάλετ᾽, ἃ5 
αἰοκ. 88 εἀϊίβα, ἴῃ {πὸ Βοαϊοίδπ, 
ὕδηι. ..1.. Αραὶη κηρύξατε Αἰά. (ὑδηΐ. 
1. Μ.., Τγότῃ νοι κηρυξάτω ταῖρι 6 
σοπ]θοίαγοα, αηἀθιβίαπαϊηρ κήρυξ ̓  Ὀαΐ 
κηρύξεται 15 Ὀθέΐζετ, 15 Τουπα 1ῃ ΟἸΠΘΥ 
Μμ88ι, 84 15 θχρδιῃθα ἢ [ἢ 6 ὅο! 10]. ὈΥ 

κηρυχθήσεται.᾽ ᾿ονγϑοη. (ἴ. Ηθο. 8193. 
ΔΙΘά. 3.89. 

1647. καταστέφων ϑοΠοὶ, κοσμῶν" 
εἰώθασι γὰρ στέφειν τοὺς νεκρούς. 1166. 
571. οἱ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χε- 
ρῶν Φύλλοις ἔβαλλον. Ττο. 1148. πέ- 
πλοισιν ὡς περιστείλῃς νεκρὸν Στεφά- 
γοις θ᾽. 

1048. θ. ἀνταλλάξεται ϑ.Πο]. ἀντὶ 
τῆς ταφῆς λήψεται, 5ἰαϊὶ μαῦθ ἐπ τοί μιν 
70ν μὲβ γαϊηϑ. 

1049. ““τριπτύχων ΑἸά. τριπτύχους 
Οτοί. δηὰ τοοβί Μ55. νεκρῶν γόους ΑἸά. 
θρήνους νεκρῶν Ἰπᾶπν Νῖ55.᾽ ΟΥϑΟΉ. 

1051. παρθενεύου ὅ50}1ο]. ἐν τῷ παρ- 
θενῶνι μένε : οἴ. 1280. 

“ Εἰσιοῦσαν ΑἸά. πιδαπιδτ. ἐπιοῦσαν 
Οτοῖ. ἃηὰ πιοϑί δῖ58.; σβλο 1 διὰ 
ΒΌΓΡΥΪΒοα {μὰς Ψά]οκ, βδμου! ἃ μὰνθ 
1. ψ τ μοὰῦ σογτγθοῦοη; πᾶ Βσθπεκ 
ΒΗῃοαΪά, 15 πὸ ψοηάθτ. Τα ορίμθΐοπ οὗ 
ΜαδικΙαπα ἂπα Ἡθαΐῃ, {μαΐῖ {π|18 ψοτα 
ΤῊΔΥ ὈΘ6 ΡΙΌΠΟΙΠΟΘΑ 88 ἃ {15018}]6, 15 
ποῖμίηρ ἰο 6 Ῥύτροβθ. Εοχ {Π|5 15 
ΠΟΥΘΥ {Π6 ο856, Θχοθρῖ ἴῃ {πΠ6 νον] ς, 
δηα {πᾶΐ ἢοΐ ππϊνθυβα  ν, ἴοσ ᾿πβίδμοθ 
ἡδέως ἈΠα πρακτέον Δ1ΤΘ ΠΟΘΙ Ε01:-- 
ἰταοῖοα ᾿πίο ἃ α155υ}}80]16.Ό. [1 ἤδνρ 
οαϊοα ᾿ἰμογϑίοτθ ἕγοια 116 110. Ῥ, ἰοῦσαν, 
σομβιΠουῖηρ ὑπαὶ {Π6 ζιαρὶσ ὙΥ]ΕΙ5 
ψγου ἃ ηοΐ ιι58 {Π|| ἀχργθββίοη ἐπιοῦσαν 
ἡμέραν, 8ἃ8 ἴοο ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΤΟΒΘΙ ]Ἰης; 
ΡΓΟΒΘ ; ᾿αΐ (παῖ {γᾶ ηΒΟΤΙΌΘΙ8. χοῦ ὃ 8 
ψΘΥν ΠΠΚΟΙγ ἰο ντϊῖα 580. ΤΠ ἴοτ τῆς 
ἐπιούσης ἐλπίδος ἴῃ ΑὐἹϑίορῃ. Τ Ἴδ5:).- 
877. [06 ὅομο]. οη Ηθο. 9235. οἰΐθ5 τῆς 
ἐπιούσης ἡμέρας. Ῥυΐῖ ΒΘ η {1Π| ἐγαρὶς 
ννΓΙΓΘΥ5 πι86 {Π6 ψοτά ἐπιοῦσαν, ἴΠοΥ 6Χ- 
ὈΓ085 ἡμέραν ὈΥ͂ ἃ εἰτουπη! οί, ἃ8 
Μ6α. 850. εἴ σ᾽ ἢ πιοῦσα λαμπὰς 
ὄψεται θεοῦ. ἌΠι65. 831. πέποιθα" δείξει 
τοὐπιὸν σέλας θεοῦ. Τυτ!ρ] 465 1πη διὺ- 
Ὀε8 οχχῖϊ. Ρ. 499. Οτοῖ. οὗ τὴν ἐπι- 
στείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν Ποθοῦσ᾽΄. ἴῃ 
ἘΠι6θὰ5 99ὅ. ὈοᾺ [Π6 νοὶ ἂπά {δα 
ΒΟ ἅτ αἰϊοσθά ; ἡμέραν ἐλευθέραν 
᾿Ακτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 
ΤῊι5 ἡλίου τέλλοντος ἴον ἀνατέλλοντος 
ΟΡ. ΕἸ]. 699.᾽ ογϑοΉ. 

1068. ““ΤἈῦβ Ν αἱοἶκ, ἢ85 δὐχέθα ἴον 
ἀθλίοις. Ῥογϑοπ. ϑοιῖοσ ἀθίθπαβ {116 



180 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

φ 4 ᾽ “» ͵ 7 
ὡς σὲ σφενάζω σῶν τεθνηκότων, πλέον. 

οὗ γὰρ φὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν, σὸ ὃ οὐ βαρύ' 

ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς, πάτερ. 1656 

ἀταρ σ᾽ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρονον, 
’ - 

σί τονδ᾽ ὑβρίζεις ποτέρ᾽ ἀποστέλλων χθονός ; 

σί θεσμοποιεῖς ἐπὶ τωλαιπώρῳ νεκρῷ ; 

τί δ᾽ ; 

Ἰαϊίον γθδάϊησ ὉῪῚ Οτοϑὶ, 852. κύκλῳ 
γὰρ εἱλιχθεῖσαν ἀθλίοις κακοῖς Οὐπώ- 
ποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. το, 
504. τὸ λοίσθιον δὲ θριγκὸς ἀθλίων κα- 
κῶν. 

1054. Οἵ, Ζλ8ς ἢ. 5. ο. ΤῊ. 827, φθί- 
μενόν τοι προλέγω Βέλτερα τῶνδε πράσ- 
σειν. 

1627. τὸν ν. κοίρ. ΤῊΉΪΒ ἔγοῃὶοδὶ τ1ι86 
οὗ {π6 ἃτὐιΐς]θ 16 ποίϊερά Μρα, 278. 
Τῆι (Εάῖρυβ πη Ὠ15 δα ἄγοββ ἴο (ττθοῃ, 
ϑ6ΡΠ., (Βα. 0.991. εἴ τίς σε τὸν δίκαιον 
αὐτίκ᾽ ἐνθάδε Κτείνοι παραστάς. 

1658. τόνδε---πατέρα, δεικτικῶς, ἃ5 
Ῥθονν 1619. τῆσδε μητρός. 

1061. ““ϑοα! σον πα ποίρα ἐπίθου, 
δια Ὑ Α]οεῖς. δαϊτθα ἀϊ ἔτομι (ὐ. ἴον ἐπεί- 
θου.᾽ ῬοΥ801:. 

1062. ““ ἐκτελεῖν τηοβί δῖ55. συ ]τ}} 
Οτοίαβ; μαΐ ἐκτελεῖν, 1{1 ταϊδβίαϊςο τοί, 
5 πού ἃ ννγοτὰ βυξιθαά το ΕμιρΙ ἀε5. ΤΠ 
155. 1. Μ. δπά {Π|| πιθιρῦτ. τοίδιη {116 
ΑἸάϊπ6 σθδαϊηρ ἐκπονεῖν." ΡογϑοΉ. 

1008. ““ πονηρά τ᾽ ΑἸά. ν]ο ἢ 18 
δοοά ἴπ 1{56]. Βαϊ {[Π8 τϑδαλπρ οὗ {ἰἸ6 
155. 15 Ὀϑίίοσ. ἡ Ῥογϑοη. 

1661. Επτ. Ηρτδςοὶ]. 1060. εἶτα χρὴ 
κυσὶν Δοῦναι κτανόνταΞ. οη!. 1]. Α. 

᾿Ἑτεοκλέους βουλεύμιατ᾽, οὐχ, ἡμῶν, ταδε. 
ἀφρονά γε, καὶ σὺ μωρὸς ὃ ὃς ἐπίθου τάδε. 

πῶς; τἀντεταλρνέν᾽ οὐ δίκαιον 6 ἐἈΠΌΡΕΙν : 
3 « 7 3. 5. “ 2 3 7 

οὐκ, ἥν πονηρώ γ᾽ ἦ κακῶς τ΄ εἰρημένα. 

οὐ δικαίως ὅδε κυσὶν δοθήσεται ; 

οὐκ ἔννομον γὰρ σὴν δίκην πράσσεσθε νιν. 

εἴπερ χε πόλεως ἐχθρὸς ἢ ἦν, οὐκ ἐχθρὸς ἀ ὧν. 

οὐκοῦν ἔδωκε τῇ τύχῃ σὸν δαίμονα. 

καὶ τῷ τάφῳ νῦν τὴν δίκην παρωσγέτω. 

1660 

1666 

ἅ, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν Οἷ- 
ωὠνοῖσί τε πᾶσι. Δῖτρ. Αδπ. ᾿ξ. 48ῦ. 
Ηρα ! ἰθτγα Ἰρποία οδηῖθα8 ἀδιᾶ ρτάᾶ 
1, ἴλπ15 ΔΙδθαβααθ] 7:65! 

1665. πράσσεσθαί τινα δίκην, διπιογ 
ῬΡωηαβ αὖ αἰΐᾳμο: ἃ σοπϑιτιι 108 ἔτθ- 
4αθηΐ ἰὴ ΡτΌ86 νυ 6 Γ8 : Π) 6 ο5.}. 845, 
4. εἰ ἐπεπράγμην Αφοβον τοῦτον τὴν 
δίκην. ὅθ. Ματίῃ. (ὐ. Οτ. ὃ 411, 4. 

1600. οὐκ ἐ. ὧν, ΡΆτΑΡΗτ. ἤτοι οὐκ 
ὀφείλων εἶναι ἐχθρός. ΟΥ, 1640. 

1667. ῬΆΧΆΡΙΓ. οὐκ ἔδωκεν οὖν τῇ 
ἀποβάσει τὴν κόλασιν ; δαίμονα δέφησι 
τὸν ἐξ εἰμαρμένης“ καὶ δαί ον δ. θάνατον. 
00]. τύχην δὲ τὴν κατὰ τὸν πόλεμον 
συντυχίαν: (οἵ, Μεοά. 100ὅ. .) οὐκοῦν 
φησὶν ἀρκεσθῆτι τῷ θανάτῳ, ὃν. ἔτυχεν 
αὐτὸν ἐν τῷ πολέμῳ ἀνατλῆναι. Δαί- 
μων 8 {16 58 Π|8 ΤηΘΆ ΠΩ ἀπ ἴδ γ. 
ΑἸς. 96. γυναικὸς δαίμον᾽ εὐτυχέστε- 
ρον Τοὐμοῦ νομίζω, ἐπε ἀφαίι,  αίο, ἰοί. 
ὅθ. Μοικ᾽β ποΐθβ. Τὴη6 δχργεββϑῖομ 
ἔδωκε τὸν δαίμονα 566 ῃ)8 ἴο οΥρίπαῖθ 
ἔγοπι {π6 ἀϑυὰ] οπθ διδόναι δίκην : [6 
ἐαϑ πιοί ἐιὶδ ῥαίε. 

1668. τῷ τάφῳ 1. 6. τῇ ἀταφίᾳ: 
Με4. 96. 
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οὐ ἤτ᾽, ἐπεὶ σοῦὸδ᾿ οὐ 

πολλή σ᾽ ἀνάγκη" σοι 

1670. ““ ΑἸάυ8 1ιὰ5 οἀϊίοα ὅδ᾽ ἀνὴρ, 
διὰ {Π5 {Π6 στεδΐοσ ρᾶτί οὗ 1Π6 85. 
1 Καὶ. πὰ τ βθοοῃᾷᾶ 1 ογάθη ἀνὴρ ὅδ᾽. 
Βαῦ (μ6 Τογηιδτ τϑαάΐηρσ 15 τὸ θ6 τϑ- 
ζαϊπϑα, ψιἢ {Π6 δα]. 4] οὗ (ἢ 8 
ΔΥΓΙ016, Τὴ ἤνδέ δῳιανίο ὦ ἀνὴρ ἐ5 
ἨδυΘν ἰοΉ 5, ἐαοερέ τὐἤοη ἡ πιαΐτο5 ἀνέ- 
ρος ἴπ ἰΐο ρόη. Βαυῖΐ βῖποβθ (ῃ8 Ατίίεβ 
ΠΘΡΟΣ ΘΙΏΡΙΟΥ ἀνέρος ἴῃ Ἰᾶτη ἷο5, ἔτο- 
ΘΗ ΔΙΟΒ, ΟΥ ἈΠΆρΘβ[168, 1 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΥ [ο]- 
Ἰονν8 {ἰῶΐ {ΠῸγ ἀἸνγαν 5. πᾶ {[Π6 ἢγβί 
Β.}14016 οἵ ἀνὴρ 5ονί.᾿᾿ ΟΥ̓ 80}. 

1611. ΤΕ ἰη 8. ἢ. 5. ο. ΤῊ. 1090. 
Απίρομθ βᾳγβ, ἐγώ σφε θάψω, κἀμὲ 
κινδύνῳ βαλῶ : ἃπα ἴῃ ὅορΡΆ. Απί. 71. 
ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ" κεῖνον δ᾽ ἐγὼ 
Θάψω: καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν. 
δίλη μετ᾽ αὑτοῦ κείσομαι; φίλου μέτα, 
ρσιαᾳ πανουργήσασ᾽. 

167 

σι πλημιμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλθε γῆς: 

ἄταφος δὸ ἀνῆρ, ὡς μάθης, γενήσεται. 

ἐγώ σφε θάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. 
σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνθώψεις γεκρῷ. 
ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δύο φίλω κεῖσθαι πέλας. 

λώζυσθε τήνδε, “εἰς δόμους κομίζετε.. 

μυεθήσομαι νεκροῦ. 

ἔκριν᾽ ὃ δοιίριων, παρθεν᾽ , οὐγ, ἃ σοὶ δοκεῖ. 

κἀκεῖνο κέκριται, μὴ ̓ φυβρίζεσθαι νεκρούς. 

ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν θήσει κόνιν. 

γαὶ πρὸς σὲ πδδὲ βμιητρὸς ᾿Ιοκώστης, Κρέον. 

μάταιοι μοχθεῖς, οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ γεμρῷ λουτρὼ περιβαλεῖν μ ἔα. 

ἕν σοῦτ᾽ ἂν εἰῇ τῶν ἀπορῥήτων πόλει. 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύμριατ᾽ ἄγριο τελουριώνοις βαλεῖν. 

οὐκ ἐσθ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμήσεις γέκυν.- 

ὡ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι. 

οὐκ εἰς γάμους σοὺς ξυμφορὰν πτήσει γόοις. 

ἤ γὰρ γωμούμαι ζώσα παιδὶ σῷ ποτέ: : 

1080 

1984 

γὰρ ἐκφεύξει λέχος ; 

1672. “ἂν ἴον ἄρ᾽ Αἰά 15, σοπίτατΥ 
ἴο αἰπηοϑί 8}} 55. Ἢ Ῥονϑβοί. ΔΆΙΟΚ. 
ΘΟΙΏΡᾶΓ68. ϑ0Ρῃ. ΔΊ. 1108. Καί σοι 
προφωνῷ τόνδε μὴ θάπτειν, ὅπως Μὴ, 
τόνδε θάπτων, αὐτὸς εἰς ταφὰς πέσῃς. 

1678. ““ σῶμ᾽ ἴον τῷδ᾽ τοί. Ια. 1,616, 
βες. Ρογβοη. (. Μοά, 609. 

1951. σὺ δ᾽ ἀλλὰ, αὐ ἰθαδὲ : 566 Ηδζ. 
891. λουτρά: εἴ, 1889. Ηδο. 809. 

1688. (ἢ, το. 1240. τελαμῶσιν 
ἕλκη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ ἰάσομαι. 

1686. ““Τί, στ ΒσυηοΚ, γοὰ 80- 
Ῥίονα οἔ οὐδ᾽, {π6 σοπ]θοίατα οἵ ΗΘδῖῈ, 
ΡΙᾶσο ἃ βοιμτηδ δἰζου νέκυν 1684. ἘὸῸν 
κτήσῃ “. οὶνθ85 κτήσεις, νγϊοῖι Ηἰη5 αἱ 
{π6 Αἰ ἴογπι κτήσει: γόου ΑἸά. 
γόοις ὅτοῖ. ἀπ Νῖ55.᾽᾽ ογβοὴ. 

1088. ““πολλή γ᾽ πιᾶηγν 55. ἘΠ ΠεΥ 
γάρ 16 σοοᾶ, [Οἵν δας 10909.} 



φί δ᾽ ἐκπροθυμεῖ σωνδ᾿ 

[θ΄ 

πεσῶν ὅπου μοι μοῖρα, 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ 

᾿Αραΐῃ Δαναΐδῶν ἸΠΔΠΥ͂ εἀ. το 
1. Κ. σοιτθοίβα.᾽ ον βοη. 'ἵ6 Ἰα(ου 
νου] 6 ἴτοπι Δαναΐδαι, ἐϊ!6 8018 οὗ 
Ταπαῖδ: Ὅσὶ Δαναΐδων 15. ἴτοιη Δα- 
γαΐδες, ἐϊιε ἀαποἐέεν5 06 ΠΠαηαιι5. ΤΊνΘΙΣ 
Πιβίουυ 18 Α]]υἀοᾶ ἰο ὑγ Βοιδᾶοθ Οα. 
111. 1]. 

1690. ΤΙΊιβ 1ἴη6 5 δα ἀγθβεθα ίο (68 
ΟΠ οτι5. ῬΑγΆΡΗΥ. εἶδες οἵαν τολμηρὰν 
τὴν καύχησιν ἐκαυχήσατο ; ἴον ὄνειδος 
3ηὴ (Πη68 561η86 οὗ α θοαβί, 8506 ἃῦονθ 
89ὅ. 

1091. ““ ὅρκιον δέ μοι Ο. ΨὨΙΟΙΝ 
ψαὶοκ. ἄρρτονθϑ. ὅδο ἱπαθοὰ Ῥ)αδβίᾶ- 
τμϊὰ8. 1ὰ5 ᾿{, πο {Ππ8. οἰΐθ5. {Π18 [1Π6 
γΥ1} ἂη ΘΧΙΓΔΟΓΙΏΔΤΎ οτσου, αὖ 1]. Καὶ, 
ΡῬ. 809, Ἰὄτεξ780, 28. ἔστω Ζεὺς, ὅρκιόν 
δέ μοι ξίφος : [{π|8 ἅἄτοβ6 ἴτοπὶ ΘΟρῇ. 
Απί. 184. ἴστω Ζεὺς ὃ πάνθ᾽ ὁρῶν ἀεί. 
Βευι ἢ αοίοθϑ {Π6 θη (ΓΘ νὉΥ86, 85 1ἴ 15 
βδάιίβα, αἱ 1]. Α. Ρ. 92, 12--Ξ- 09, 21.᾿ 
ἹΡογϑοη. Οἵ. Α"οἢ. 8. ς. ΤΊ. δ28. 
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει,---Ἦ μὴν λα- 
πάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ Διός. 

1692. “Ἅ“ ΑἸάυ8 ἀπά 5Ξοιη8 Νῖ85. ἀπαλ- 
λάχθαι, [6 διυρπιοπὲ Ὀοΐπρ ομαϊ(64.᾽» 
Ῥϑυϑοῆ: 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ἀ 5... 5 ὁ» 9 7 

γὺξ ἀρ᾽ ἐκείνη Δαναϊδων μ᾽ ἕξει μίαν. 
“ Νν 7, 3 “ 9». 7 

εἰδὲες τὸ τολρμνήμν οἱον ἐξωνείδισεν ; 
937 Λ Ὡ δὴ 3.9 Ν 7 

ἱστω σίδηρος, ορκιὸν τ' ἐμοὶ ξίφος. 

1600 

ἀπηλλάχθαι γάμων: : 
ξυμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀδλιωτάτῳ πατρί. 

γεννοιότης σοι, μωρία δ᾽ ἔνεστί τις. 
καὶ ξυνθανούυμαί γ᾽, ὡς μάθης περαιτέρω. 

οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐβυόν" λεῖπε χθόνα. 
Ἢ θύγατερ, αἰνῶ μέν. σε τῆς προθυμίας. 

ἀλλ᾽ εἰ γαμοί μην, σὺ δὲ μόνος φεύγεις, πάτερ: 3 

μέν᾽ εὐτυχοῦσα" τάμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακά. 
καὶ τίς σε τυφλὸν ὀντα θεραπεύσει, πάτερ ; 

1695 

1100 

κείσομαι πέδῳ. 
ἫΝ 7} 5.7 

τῶ κλεῖν αἰνιιγμαᾶτα ; 

1096. ““ ΑἸά, λίπε. Βτυποὶς ἢδ8 
ραϊίθαὰ λεῖπε, νὰ τΠ6 βαποίίϊοῃ. οὗ 

ψά]οκΚ. οὐ Ηίρρ. 84.᾽᾿ Ρογϑοπ. Ηξτθ 
Οὐθοι ἰβᾶνθβ {Π6 βίαρα. 

1697. (ἕνεκα) τῆς πρ. ϑορῇ. ΕἸ. 
1027. Ζηλῶ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλαίας 
στυγῶ. Βατ. Τρ. Α. 138]. τὸν μὲν 
οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας. 
566 Μ δι. τ, ὅτ. ὁ 845. Αἰνῶ πιυϑὲ 
θ6 ὑπαεγβίοοα ἴο σΟΥΘΥ͂ ἃ σοπ]6 6 Σ- 
Ροϑβίυϊαίζοη. ὅθε δῖεα. δ9. 

1099. στέρξω, [ιὐἱϊ ὑθφαῦ δοΉ- 
ἐοηἰοαΐῳ: Οτεβῖ. 1022. οὐ σῖγ᾽, ἀφεῖσα 
τοὺς γυναικείσυς γόους, Στέρξεις τὰ 
κρανθέντ᾽ ; : ἕόορὶι. (Βὰ. Ὁ. 7. στέργειν 
γὰρ αἱ πάθαι με, χὡ μακρὸς ξυνὼν Χρό- 
γος διδάσκει. 

1701. ““ θανὼν ἴογΥ πέδῳ Ῥ. ΕἸοτ. 
Τὰ, τηοτι γ᾿ ΟΥΞΟΉ. 

1702. Οἵ. Ηετο. Ἐ, 1418. ὁ κλεινὸς 
Ἡρακλῆς ποῦ, κεῖνος ὥν ; ϑρρ). 127. 
τὸ δ᾽ ἼΑργος ὑμῖν ποῦ ᾿στίν ; ἢ κόμποι 
μάτην; Νιτρ. 43 η. ν. 391]. υθ1ῖ πῦῃς 
ΒΟῸ15 1 615 1116, τηᾶριϑίος Νοραυϊά- 
ααᾶπι τηειηοχαΐαβ, ΕΥΥχ ὃ 
020. 

σ΄. Ηϑδς. 
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1708. ““ Ν55. οπῖέ μ᾽, ἃπα ἅτ ἔο]- 
Ἰονδα ὈΥ δίαϊοκ. δπὰ Βυυποῖκ; δαϊΐϊ 
ΟἴΠοΙβ υγὶἢῃ ΛΔΙΔὰ5 ΤΟτΘ ῬΓΟΡΘΥΥ Ττα- 
ἴαϊπ τί. ον ἕν δ᾽ Ὁ. ἐν θ᾽, ὅε]νο]. ἠδ᾽, 
ὙΠΙΟῺ ΔΙ οἷς. ἈΠΥΘΑΘΟΠΑΌΙΪΥ το]θοΐβ, ἃϑ 
ποῦ βυϊοαὰ ἴο ἃ ἱγᾶρὶο υγγϊίθι, ὥὅθ6 
Ηθο. 827. ἴη 441353.}}. Ρεῖβ. 492. 
ἸΟθουίθ] 15 σῖνθϑ ἠδὲ ον ἔς τε. ὥλ- 
βισεν ΑἸὰ." ογδοη. Ἦρς. 285. τὸν 
πάντα δ᾽ ὄλβον ἦμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 
γιγρ. 4 η. χ, ὅ08. ΗΠ ἰδ ρυϊπηὰ 4165 
6 |1ο ἀβάαϊί, τς ϑαάβθηιν δυίουε, ονὶά, 
Ἑαβί. 11. 2856. ἴδπα αἴ65 Εαθῖο5. δὰ 
ὈΘΙ]ασὰ τηϊϑοσαΐ οἵηπθοβ, Δα δθ!]απὶ 
Π)15505 ρϑσά τα υπἃ ἀ1ε8. 

1701. “. δὴ κἀμὲ ΑἸὰ, ἀπ 5301Π18 
ΜΜ585. δεῖ κἀμὲ οἰεγ5 : ; ΟΥΠΘΥΒ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ 
'κἀμὲ δεῖ, ἃ5 ἀτοί5." ΡογϑβοΉ. 

170, 6.-““ ψΔ]οἰκ. σοπ]θοίατθα αἱσ- 
χρὸν ἃπαὰ γενναῖον, γος ἢ ΒτΆποΙς ἢ85 

1869 

ὀλωλ᾽" ἕν ἤμνάρ μ ὠλβισ', ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 
οὔκουν μετασχεῖν κάμω δεῖ σῶν σῶν κακῶν; 

αἰσχρὰ φυγὴ θυγατρὶ σὺν τυῴλῳ πατρί: 
οὗ σωφρονούσῃ γ᾽, ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 
προσάγαγε, γῦν με, Μητρὸς ὡς ψαύσω σέθεν. 
ἰδοῦ, , γερωιᾶῖς φιλτάτη ψαῦσον χερί. 

ὦ μῆτερ, ώ ξυνώορ᾽ ἀθλιωτώτη. 

οἰκτρὰ πρόκειται, πάντ᾽ ἐγουσ᾽ ὁμοῦ κακό. 1710 

᾿Επτεοκλέους δὲ πτώρνῶ, Ἰ]Πολυνείκους τε ποῦ; 

σωὸ ἐκτοδην σοι κεῖσθον ἀλλήλοιν πέλας. 

πρόσθες φυφλῆν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 

ἰδοὺ, θανόντων σῶν σέκνων ἅπτου χερί. 

ὦ φίλα χπεσήματ' ἀθλι ἀθλίου πατρός. 

ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὀγοίμα Πολυνείκους ἐμοί. 

γὺν χρησμὸς, ὦ παῖ, Λοξίου περαίνεται--- 

ὃ ποῖος : ἀλλ᾽ ἦ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακα: : 

ἐν σαῖς ᾿Αδήναις κατθανεῖν μ ἀλωμενον. 

ποῦ ; τίς σε πύργος ᾿Ατθίδος προσδέξεται ; 

170 

171 

1720 

οαϊοα ; πθοα]οβϑῖγ, ἱπ ΠῚ Ορίηίοη. 
πῃ ΑΙάὰ5 γενναίᾳ, ὈΔΑΙγ.᾽ ΙοΥϑβοΉ. 

1108. ““γεραιᾶς φιλτάτης ΔΙΑ, φιλ- 
τάτῃ οἵ φιλτάτη 6 Βοαϊείαη, Ο. Ὁ. 
Τ,, ἃἀπὰ [Π6 ἢτϑὶ Τιυάξη; δηά {805 1 
ἢᾶνϑ βαιά, Δ Ά]οΚ. ρτοίθιβ γεραιᾷ 
φιλτάτης. ῬοΥδοη. 

1710. πρόκειται : [15 νετῸ 15 Ῥβθοὰ- 
ἸΙΆΤΙΥ ἈρΡΡΠΘα το ὦ Φ07086: ϑορῇ, Α]- 
1059. θανόντες ἂν προυκείμεθ᾽ αἰσχίστῳ 
μόρῳ. Ἑλγ. ΑἸςο. 1081. σὺ δ᾽ οὐκ ἔ- 
φραζες σῆς προκείμενον νέκυν Τυναικός. 

1712. ἐκτάδην κ. ὅθε ΜΙ6α, 588. 
1117. χρησμὸς Δ, Οἵ, ὅορι, (Βα. 

Ο: 89: 
1718. “ὁ, ποῖος (ὐ. (81..}᾽ ογϑβοη. 

566 αῦονϑ, 719. 
ἀλλ᾽ ὩΣ δῆ ἱπίεττορβαξνθ [ουτηαα, 

ΗΙρρ. 986. ἀλλ᾽ ἢ τις εἰς σὸν οὖς με 
διαβαλὼν ἔχει ; 
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ἱερὸς Κολωνὸς, δῶρά θ᾽ ἱππίου θεοῦ. 

ἀλλ᾽ εἴῶ, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει 1 πατρὶ, 

ἐπεὶ προθυρνεῖ τ σδ: κοινοῦσθωι φυγῆς. 

Αν. 10᾽ εἰς φυγὰν σαλαιναν" 

ὄρεγε χεῖρα φίλαν, 1748 

πάτερ γεραιδ, πομπίρμαν 

ἔχων ἐμ, ὥστε γωυσίπορυπον αὖροων. 

οι. ἰδοὺ, πορεύομαι, φέκνον" 

σύ μοι ποδαγὸς ἀθλία γενοῦ. 

Αν. γενόμεθα, γενόμνεθ᾽ ἀθλιοι 1780 

δῆτα Θηβαιᾶῶν μώλιστα παρθένων. 

Ο.. πόθι γεροιὸν ἴχνος τίθημι ; 
βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ ὦ τέκνον. 

1721. ““δώμαθ᾽ ἱππείου Δ]4. ψΆ]οΚ6- 
ὮΔΟΣ Ὠδ8 αἰν!ἀοα 10 ΠΙΟΓΘ ΠΟΙΤΘΟΙΪΥ. 
Τὴ την Δῖ55. ἱππίου : ΜΗ ΪΟΝ 15 ὈΘΕΘΣ 
Θἢ [818 ἀσοοπηί Δ] 0η6, {π8{ 10 σῖνϑ8 8ῃ 
1Δτη 5 ἴῸΥ ἃ Βροη 68. ον β0η. 868 
ΒΙομλῦ, ΖΦ 5... ὃ. ο. ΤῈ. 116. ΕΠπ,8]. 
Ἐπ. Ηροτδο]. 846. Βορῇ. (Βα. Ὁ, 1712. 
ψτγρ. 660. 1. 12. 

1122. “16 νυϑῦν τϑδάϊηρ τυφλῷ 
ποδὶ, σοι 1 ννὰϑ οὐ (με ροϊηΐ οἔ 
Ἰηβίδῃοῖπρ ἃ5 ἃ ΡῬίδυβι 6. Ὀαΐ ἱπδά- 
τη β51016 σοπ]θοϊυγθ, 18. ποίϊοθα ᾿Υ͂ 
ΘΟΆΪΣΟΥ, ἴτοιη ἃ Νῖβ. 88 [ἴΐ 8Έ61η8. 
ὕεια ἱπάθεα οπθ οὐ ἔψο οἵἴδιθιβ ἴὸ 
ἴΆνΟΥ 1{, 16 σῆς 6 σγου δἀοριηρ : 
ἴοι ΤὐατΊ ρΙ 465 15 οσιγαναραπΥ ἰοπα οὗ 
1819 Θχριθδϑίοῃς 1}ὴη. Ηθς. 104]. ἢ 
868 τυφλῷ ποδὶ, ἃπ ἃ ἅθονα 848. τυ- 

φλοῦ ποδὺς 1550. 1692. τυφλὴν χέρα 
1718. ἀηὰ ν 1} 51}}} στδαΐεν. Ὀο] ἀπ 655 
πόδα τυφλόπουν 1505. σγϑοῆ. 8668 
Ηρς. 1038. 

1723. ΑἹ]΄ο. 438. πένθους γυναικὸς 
τῆσδε κοινοῦσθαι. 

1794. “866 αὔονθ, 8389. ψβοιθ 1 
ξοῖροῖ ἴο ποίϊσβ {Πδὲ τλήμονος φυγᾶς 
ἐμᾶς 15. τῷ {6 Μί|5. ἢ). ἘἸθοῖν. 508. 
ἢ τὰς ᾿Ορέστον τλήμονας φυγὰς στέ- 

νειξ; Αραΐα 1720. γήραιξ ΑἸά, Οτί, 
θαΐ γεραιὲ ἴῃ ἃ δα βιοἰθηΐ παιηθοχ οὗ 
198. ; βοιη8 γεραιάν.᾽ ον 801.. 

1128. ““ πορεύσομαι ἰιατὰ. [πὰ τπδην 
σορίθ8 μου ἴον μοι: ἴῃ ποί ἃ εν ἀθλίω 
ἴοι ἀθλία : ἀθλίου 864]. : ἔον 1 σοπδΙα6ῖ 
{μαὲ Βατίοῃ 18 ᾿π θυγοῦ, γγΠ0 Τα ίθυϑ 1 10 
σύ μου. ον ποδαγὸς ϑοηθ ΝίΙ88. ᾶνϑ 
παιδαγωγὸς ἃπΠά ποδαγωγός.᾽ ἘοΥ̓ϑοΉ. 

1180. ““γενόμεθα ΑἸΙὰά. γενόμεσθά 
Κίηρ τοῖα 55. 1 μᾶνϑ [80 βάϊιθα 
ἄθλιοι ἴοι ἄθλιαι, ὈΘοδαβ6. Απιροπα 
ΒΡΘΔΚΒ οὗἨ Πουβο] δἴοπθ, πὰ 1 ἰιᾶϑ8 
Θγαβθα γε ἔτοπι {π6 δί5. Κα. Νὸσ ἴ5 
ἄθλιοι παρθένων τοῖα ΟὈ]Θοἰ πα 6 
{ᾶη ἄνθρωπος πάντων θηρίων θεαιδέ- 
στατος ἴτοιθ. Απίρίιοη ἴῃ δ ϊάδδ ΠΟΥ 
θεαιδέστατον, οἵ νόσων χαλεπώτατος 
φθόνος ἴτοιῃ ΝΙΘπδη θυ, ψ 0 ΒΘ πῖον 
ΠΕΘΠ]οββΙ Υ θη ἀΘδ ΟΥΒ (ὦ οοττεοῖ. Βειιὶ- 
οἰδδιπθ τονηι ἃπὰ 5:1Π}1{8} ΡἢΓΑ565 
ὉΤΘ ΨΘΙῪ ἰτθηπθηΐ ἴῃ [δί1π Ὑυτλῖθυβ. ἢ 
Ῥονβοη. ““ (ὐαία Π]ὰ5 ἵν. ἰηἰΐ. Ρ]ια56 15 
1116, αθιῃ υἱ θίϊβ, μοϑρῖι68, τὸ [Ὁ1558 
παυλιην οοἰθν ἴηι. ΕἸΟταΒ. 111. 10, 2. 
Ἠοβίαθαηί δυΐθση ἐηιηηαη 551 ηιὶ δ᾽ ΘΠ ἐγ {77 
(8111 αἴψιθ (ἀβυμδ}}.᾽) δο ἴθ σε 
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Αν. 

14] 

τῷδε, τῷδε βᾶθ, μοι, 
τῷδε, τῷδε πόδα τίθει, 1735 
“ 5. 3 Ν " 

ωστ ονείρον σχον ἐγὼν. 
ἌΝ 2 Ν 

Ο,. ἐὼῳ ἰὼ δυστυχεστάτας 
ἈΠ ΣΑς Πέρ ΖΝ Χ 7 7 5.9 ᾽ὕ 5 

Φυγας" ἐλῶυνεῖν τὸν γεροντὼ μν ἐν πατρᾶς 
ἌΝ 5. Ν 

έω ἰὼ 

Αν. 
᾽7ὔ Χ 7ὔ Ψ 

“ὶ «λῶς, τι τλῶρ: 

δεινὰ δείν᾽ 
2 Ν 7 

εγω τλᾶς. 

οὐγ, ὁρῷ δίκο; κακοὺς, 1740 

οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας. 
οι. 

Χὔ]Ν ἌΟΣῸΝ σ: ΚΑΟ ΤῸΝ 

δὸ εἰμνί, μουσῶν ὃς ἐπί καλ- 
7ὔ 5  Ζ 1) 

λέγέκον ουρᾶνιον εβαν, 
᾽ὔ 

παρθένου κόρας 
"“ὔ ΩΣ; ΄ εὐ κ 

αενίγν ἄσύυνετον ευρῶν. 

Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὀνειδὸος : Αν. 
1748 

3) Ν 7 3 7 2 4Δδοω 

ἄπωγε τὰ πάρος εὐτυγχήμοτ αὐδῶν. 

τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάθεα, 
7 7 

φυγάδο πωτρίδος ἄπο γενόμενον, 
ὦ πάτερ, θανεῖν που. 1780 

ποθεινὰ δάκρυα παρὰ φίλαισι παρθένοις 
ὅς 15 7) 7 9 , 4 

λσουσ', ἀπείρνι πατρίδος απόπρο γαίας, 
4 ,7ὔ 

ἀπαρθενευτ᾽ ἀλωμένο. 

Ο.. 

1730. ὅθε δὔονβ, 150]. 
Ῥτοτη. ὅθά. οὐδ᾽ ἐδέρχθης ᾿᾽Ολιγοδρανίαν 
ἤΑκικυν, ἰσόνειρον. Αὐϊδίορῃ. Αν. θ8ὅ. 
ἀνέρες εἰκελόνειροι. 

1738. ““ ἐλαύνει Οτοί. ἃηα ϑοῖη8 
οἀά. ΑἸ4ὰ5 ἀπά δἰπιοϑί 81} Δ55. ἐλαΐύ- 
νων, γθποθ δ᾽ αἷοκ, γγ81}}] σοπ)θοΐαγ85 

ἐλαύνειν." Ῥονδοη. (Οἵ, δ80. 76 
ἰηῆῃ. 15 αϑεα ἴῃ {Π6 βᾶπθ γᾶν ὉΥ͂ 
ΨΊΓΡῚ 25. 1. 857. “ππδηθ ἱποθρίο ἀὯ6- 
βἰβίθσβ νἱοΐδῃ), Νϑο ροβββ 1(8}1ἃ Τϑυ- 
οτοτὰπὶ ἃνθγίθσθ σθροῖῃ Κ᾿’ 97. “ Τ]6Π6 
1Π1|86018. Οσσαπιῦθτα σαι ρὶβ Νοη Ρουίΐα- 
1586, ἰὰδα 6 δηϊπιδῖπ μᾶπο οἴη ἀθτ8 
ἀοχίτα ᾿’ 

1140. ““τλᾷς, νὨϊοὶ. Οσουῦθ ἰνσῖσθ 
20 Θχίαπί δἰά., 15 ἃ θαυ θαγίϑια. ΝΝ οἰέδιον 
τλῆμι ΠΟΥ τλάω α΄ὸ οχίαηί. Ῥταποκ 

ΚΖ 5. ἢ.᾿ 

φεῦ τὸ γρῆήσιμον φρενῶν. 

[85 ϑάἀϊίβα τλὰς ἴτοτη {Π6 πιοηιδναπο, 
ΜΙ ὙΠ] οἢ ΟΥΠΕΙΒ ἄρτου Απίροπθ 
Τορθδίβ (ἢ8 ννοσὰ δίίεσ (Εα!ρυ5.᾽ ᾿ογ- 
80}. 

1742. μοῦσαν ϑ.Ποὶ. τὴν μεγάλην 
καὶ περίβλεπτον σοφίαν. ὅ86 Επτ. ΑἸ-ο. 
988. 

1140. Ῥατάρῆγ. τῆς ΣΦ. ἀναμιμνήσ- 
κεις τὸ κλέος ; Ο, 885. 

1147. ἄπαγε ΗἨοβγοπίαβ παῦσαι, 
ὙΠ6Π66 {Π|6 [απ ἀραρὸ: ὁπ ἴΠ8 ρᾶτ- 
[1Ο1016 ἴθι σνϑυθβ βρη γησ ἔο ὁδα86, 
5686 ΜΙίεα. Τ71ὅ. 800]. ἀποχώρει, πέπαυ- 
σο, καὶ παράλιπε λέγων "τὰ ἔμπροσθεν 
εὐτυχήματα, δυστυχημάτων παρόντων. 

1758. ἀπαρθένευτα ἴοτ {πΠ6 δάνενν 
-τῶς : ποΐ α5 θεοοπιεβ α τἰγοὶπ : 566 
ἀθονο, 91]. 
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1755 

εὐκλεᾶ με θήσει. 
,ὕ 3 

τάλαιν᾽ ἔγω σου ξυγγόνου θ᾽ ὑβρισμνάτων, 
Ἰ 

ὃς ἐκ δόμων ἄθαπτος οἰγεται νέκυς, 

μέλεος" ὃν, Εἰ τ καὶ θανεῖν, πἄτερ, χρεῶν, 
7 

σκοτίῳᾳ γᾷ καλύψω. 
Ν Ο) Ἵ ,7ὔ ὕά 

προς ἡλίκος φάνηθι σῶς: 
6) 9 ΔΛ 9 “ 

οὐλις ὀδυρρυάτων ἐμῶν. 

σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτᾶς--- 

κόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν κακῶν. 
7] Ν 

.0᾽ ἀλλὰ Βρόμιος ἢ ἐνῶ γε σηκὸς 

1760 

176 

ἄβατος ὁρεσι Μαινάδων. 
΄ “ 

Καδμείαν ᾧ 

νεβρίδω στολιδωσαμένα ποτ᾽ ἐγὼ 
θίασον Σεμέλας 

6 

1757. ““ ἐγὼ νιπουὶ σον Α]Ἰὰ, ἐγώ 
γε ἀτοῖ. ἐγὼ δὲ Βάγτπθ5 ἂπὰ Κίηρ, 
ἴγοπι ψυᾶΐ βοῦτοθ 1 Κηον ποῖ; [οἱ 
Κι, Πὰ8 ἔγωγε. 1 ἰιᾶνα ἔ]Π]οννοα Να5- 
θτᾶσθ Βγαποῖκ Πὰ8 δάϊίορα ἐμῶν τε. 
ογϑβϑυῆ. ξύγγονου ὑβρισμάτων, ἐπι 
οδδγοά ἕο πῃ ὑνοίθον, ἃ8. ὅόρῃ. (ἔα. 
(, 631. τίς δῆτ᾽ ἂν ἀνδρὸς εὐμένειαν 
ἐκβάλοι Τοιοῦδε, ροοα-τοὶνὶ ἰοισανα 5 διιοῖϊ 
α πάη. ὅθ6 Μίαι(ἢ, στ. α΄. ὁ 318, 

1758. “νέκυς ἄθαπτος οἴχεται Αἰά. 
Δ] 1ῃ6 ρτϑαίοθυ ρᾶτῦ οὔ {Ππ|6 Νῖβ5β, Βαΐ 
ἴῃ8. οἴποΥ γι δηροτηθηΐ 15. ἴθ τοί, 
ΚΙ, ῥογϑοη. Ῥαϊάρῃν, ἐξεῤῥίφη 
ἄθαπτο : (Π6 ἤἥρατγα Τ1οΐ68 ; 566 Δῖ6α, 
188. 

1159, ““ κατθανεῖν τηδν Νῖ85.. Βυΐ 
καὶ θανεῖν, ΑἸὰ. (΄, .. δῃὰ οΟἴΠΘΥ5, 85 
τοῖα μ85 ρίνϑθῃ [{.Ὁ Ρονβοῆ. ΟΕ, 
Οτοϑῖ. 801. 

1702, “ἅλις ἔχουσα ΑἸά. δττοηδ- 
ΟὐδΙν ἰοῦ ἔχουσι, απὰ τπᾶΐ ἔτότη ἃ “1058 
Ὁ Ώ ΣΟ ἢ 4}} Μῖ558. το]θοῖ : ἐμῶν ΑἸά. ἀπά 
Ὀν [ἂ [πε ργθδαίθσ ματηῦθι οἵ ςορίθ68; 
ἐμοὶ βοηδ δηᾶ (Ὁ. ἃ5 ἃ νλη]οὺβ γθδαϊηρ; 
ὑδυρμῶν ἐμῶν Ἐπδί. 1], Ἑ. Ρ. ὅδΆ, 38 

Ν Ὑ 9 ’ 

ἐέθον οφεσιν ογνεχορευσῶ, 1770 

-εε 421, 4.᾽ Ῥογϑβοπ. 
1103. σὺ δ᾽ ἀμφὶ β. λ., ἔχε ἀρρδᾶϊϑ 

ἴο Ὀ6 {Π6 6111ρ818, μαῦθ γΟ0 186 ἔθ. 5110 - 

Ρἰϊσαϊοη5 αὐ ἐπο αἰέαγϑ : 1ζ 15. ΒΡ 016 
τι “56. 5. ο. {|ι. 99. πότ᾽, εἰ μὴ νῦν, 
ἀμφὶ λιτὰν ἕξομεν ; Χροη. Ογτορ. ν. ὅ, 
44. ὃ μὲν Κυαξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν. 

1164. ““ κόρους ἃπὰ ἅρᾶϊη Μαινάδος 
ΑἸα, ατοῖ. οομίτασν ἴο ταοβῖ ΝΜ85.᾽ 
Ῥογϑοη. ΤΠ ποιηΐη. (0 ἔχουσιν ἰ5. οὗ 
βωμοὶ ἴἰο θ6 Βαρρ ϊοά ἕτοπι. βωμίους : 
566 δος. 22. 

1716. ““όπι 6165 1π τηοπίθ ΟἸ[μ5- 
τΟη6 ἀδ᾽αῦτυηι ἃρρθι]δίαγ σηκὸς ἄβα- 
τος, δὰ α04 ΠΘΙΏΪΩΙ δὶ ααἱ ῬδοοΠὶ 
ΠΥ Β[ΘΤῚ15 1π|{18ἴτι8 Θγαῦ, ἀ1τὰ5 ραΐεθ δῖ : 
οἵ. Βαοςοῖι. 10. δίεσθαι Ῥδυβδηϊο :8- 
[αῦθ ταϊηὰβ Θϑίϊδιαι οβίθπάθθαπὶ {μᾶ]ἀπιΐ 
ΘΘΙΏΘ 65 ; τοῦτον δὲ, ἰπαυϊΐ, καὶ ἐς ἡμᾶς 
ἔτι ἄβατον φυλάσσουσιν ἀνθρώποις : ἸΧ. 
12. ρ. 794. Κυη.᾽᾽ ΒομείζΖ. 

1767. ᾧ, ἐπ πομπὸν οὗ εὐἰιοτα, 1. 6. 
Βδοοθα5, ἴο ὍΘ Βυρρ!1οα ἔτοπι Βρόμιος : 
15 ΨΊγρ. 60. 1. 844. (μὲ (8ο. (6- 
Τ611} (ὰ Ἰεσία ἔανοβ δὲ πϊ1 411ὰ6 Βδο- 
σΠ0. 
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γάριν ἀχάριστον εἰς θεοὺς διδοῦσα 3 

ον. ὦ πάτρους Ἂλ εὐνῆς πολῖται, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 

Σφιγγὺς ὁ ος ῥμόνος κατέσχον τῆς μιαιφόνου κρώτῆ, 

γῦν ἄτιμος, αὐτὸς, οἰκτρὸς, ἐξελαύνοριοιι χθονός. 

ἀλλὰ γ"δὲρ τί ταῦτα θρηνῶ, καὶ ῥμυιώτην ὀδύρομαι ; 

τὰς 78 ἐκ θεῶν ὁ ἀνάγκας θνητὸν ὁ αὐτο δεῖ φέρειν. 

Χο. ὦ μέγα σεμνὼ Νίκα, τὸν ἐμὸν 1771] 
βίοτον κατέγοις, 

καὶ μὴ 

1771. “ἀχάριστον ΑἸάτι5 πᾶ σοτ- 
ἰδ] Υ πιοβί οὗ τῃ86 Μ58. τοί 5 Πᾶ8 
δίνϑη ἄχαριν, νυ οι Καὶ, ἀπά 8 βϑθοοῃς 
1,ογάθη δχιοῖι; δοῦσα Κ." Ρογβοη. 
εἰ Νιαΐτα ἰδοιίο τϑοίϑ 588 Ββηθεῖ. Ῥοβ- 
τὰ] αὉ Θηΐτα τηθίγυιη ἀχάριτον. Δ οτυᾶ 
χάριν ἀχάριτον αἱροάϊατα σου ῆοϊαηῖ 
ττοοδΙσᾶτη. ΤΙνουβθ βαπί 6] 5661 
Δ ]Θ οἴ ν!] [ογπηα ἀχάριτος εἰ ἀχάριστος, 
αἱ ἄγνωτος οἱ ἄγνωστος, ἀδάματος εἴ 
ἀδάμαστος, ἀθέμιτος εἰ ἀθέμιστος, ἀκό- 
ρετος εἴ ἀκόρεστος. 1]πη5]. Τρ. Τ'. 
δ06. “4 5οἢ), (Πο. 86. 

1112. ““ἼΤΠ18 Ππὸ ἀπὰ {Π| ΓΟ] πρ’ 
Βυαηοῖς, π᾿ σοτη ρ]ᾶ πο 8. ΜἸ ἢ τΠ6 1ὰ46- 
τηθπὶ οὗ δίαϊοκ., μᾶ85 αἰβοατάθα ἃ8 
ἂπ ἰηςθτροϊδίίοη ἔγοση ἕορὶι. (Βά4. 7, 
1524, ὃ. Βυῖ, 1 ουοπίδβ88, {Π6 βθῃῖθῃηοβ 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο τὴς ἴοο δυταρῖ, 1{ οί! ἂτΘ 
ἰαΐίζοη ἈΝΨΆΥ, τς γοῦ Ὀδρίη ΨΊ)} Σφιγ- 
γὸς ὃς μόνος κι : (ἴῃ 8 Βᾶγπο58. ἔογ Ὃς 
μόνος Σφιγγὸς. κ.}) 1 9ϊνουϊά. φῥγϑῖδυ 
ἘΠΒγθίοσθ ἴὸ τθίδ!μ. ΟΠ6, ἙοΠΒΙἀθπηρ 
τῇ τη. οἵΠθγ, μανίησ Ὀθθη ἤχϑο νυῖῖ- 
6 ἢ 1ᾳ {Ππ| τηδγρίη ἔτοτη 1Π6. Ρᾶ͵Ά]16] 
ρᾶϑϑᾶρθ 'π Θόρῇοο]65, αἰτοιυν τ 8 οσορί 
Ἰηἴο {Π6 ἱεχί : ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ 
ἔγνω (1. ἔγνων) καὶ μέγιστος ἣν ἀνήρ. 
Τὴ {16 ἔου ΠΊΕῚ νϑσβ8 1 Πᾶν ρίνϑη κλει- 
νῇ5 ἴον κλεινοὶ ἴγτοπὶ [Π6 ῬΑΤΆΡΝτ. . 
ἃπὰ τὴ8 βθοοῃᾶ ΤΟΥ ἄθῃ. λεύσετ᾽ ΑἸά. 
λεύσατ᾽ βϑοτηθ οορίε8.᾽ ̓ ῬΡυγϑδϑοι. 

1774. ““ ναῦ δ᾽ (5810) ΑΙαά. Τῃθ 
δτθαίθυ ρατὶ οὗ [Π6 Μ858, οτηϊί δ᾽ : οἰκ- 
τρὸς ἱνῖοθ ΑἸ]άτι5, νῖτμ 1Π|6 ΟΠΑΙ ΒΒΊοῺ 

ἢ λήγοις στεφανοῦσοι. 

οὗ αὐτὸς, ΘΟ ΓΆΤΥ ἴο Νῖ58,, βοπι6 οἵ 
ΜΉΙΟΝ Βᾶνθ οἰκτρῶς. Τῃη 16 δα, οὔ 
Οτοῖίαϑ οἰκτρὸς, αὐτῆς. ϑοΔ]ΊροΣ ποῖθα 
οἰκτρὸς, αὐτός.᾽᾽ ᾿οΥϑοη. ϑομο]θΗς]α 
ῬΙΌΡΟΒΘΒ ἴο γοιῃονα {{Π|᾿| σοιηπ)α ἴον 
ὄτιμος : γγ}} 10} ἈΡΤΘ 658. ν 1(ἢ {116 Οχροβὶ- 
(10η οὗἉ {116 ῬάταρΙ, νῦν αὐτὸς ἄτιμος 
οἰκτρὸς ἐξελαύνομαι: ἁὐτὸς ἔων ὃ αὐτὸς 
νου ἃ θ6 το γ8 οαπρ δὶς ; ΔΙ αβυγαν θ᾽ 5 
{τ η 5] ίο ᾿ὰ8 ἰάθη. Ασοοταϊηρ 
{Π6 τϑοθῖνθα ραῃοϊπαίίομ, αὐτὸς ἂρ- 
ῬΘΔ15 ἴο ΙΏ6 8} αἰ0η, δοἰϊέανῳ, ἀοδετ ρα ; 

1 βίαπαβ ἴῸΥ μόνος ἄρον 498. 1245. 
θυΐ 15 ἃ αἰΠοτθηῖ ἀςσοθρίαίοη, ἃ8. γγϑ 
Βῃου]α 880, 0 ΚΕ6Ρ α ἰΐηρ' ἐο ἐιἱηιδοί, 
ἐο ο α ἐμπὶπρ δῃ ιὐιπϑοι, Ἰπϑίαποθς 
ΜΠ ἀο ποῖ Ὀθὰγ οαΐ [Π6 8386η86 ἴῃ 
ψ ἰοὶι 1{ 15 ποτ (Κη. 

1718. “ἀτὰρ σιϊποιΐ ἀλλὰ ΑἸά. 
8Δη4 βοιη6 δῖ58.; θὰ. Οτοιῖαϑ δηα οἵϊμοσ 
Ν18ε. ἀλλὰ γὰρ, δηα {]1}8. Ψ. οἸηϊεην 
τί. ΒΆγΠο5 ΤΊρΉ ΠΥ ΟΟΙΩρΆΓΟ8 ν. 398. 
αὐονς.᾿ ογϑβοη. 

1777. “Τῇ ΡΖ οὗ Ττασθάν ννἂξ 
ΟΥ̓ ΠΥ ἃ ροαῖ, [Ι͂ἢ Ἰαῖθυ {{πη68 88 
ΒΟ Θβδίθ! ροθῖ ννᾶβ 8:0}0}Ὁ του ἀτάθα 
νῚ ἢ ἃ συθᾶιἢ οὗ ᾿νγ. Τὸ {15 Ῥγδοῖδοθ 
Ἰθυνράθ5. δάνθείβ ἴῃ {Π6 Ἰηνοσδί!οῃ 
σἢ ψ ΙΟΝ 6. οἷοθθθ 15 Οταϑβίθβ, 

ῬΠΗαμ βθ, ἃπ4 ΤρΡΗΙρθηΐα ἴῃ Τ 718. 
ΤΊ σαη]δηά ννὰβ8 παίαγα! ν τπδὰθ οὗ 
νυ, ἴῃ6 ἕανογια βῃσ οὗ (6 ἀτᾶτηδιῖο 
ἀοῖγ." ΤἈραΐτα οὗ {6 Οτθθκβ, Ρ.: 
204. 
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210. περιῤῥύτων Σικελίας. ΠΥ. Ἐροά. χνΐ. 41. Νοβ τπιαπϑὲ Οὐθδπαβ οὐ μ)1- 
ϑαρ 5 αὐγὰ υθᾶϊᾶ. 

217. Τοτοταν ΤΆΥ]ΟΥ νῚ Ρ. 108. “ἦ ΤΟΥ ὁπ6 αι) σαιι58 (0 ἴθαγ, βσθῃ {6 
τιαοβῖ σοηΠ θη δηὰ ΠΟΙΥ͂, ὈΘσδιι586. 1115 "νὰν 18. ἀδΠσΟΥΟΙ 5. 8η ΠδΙγονν, ἔτοι Ὁ]6- 
ΒΟΙη6 ἃπα ἀπόνϑη, [}] οἵ ἀπ θα 5.165 ἀπ μ11{8}15.; πα 1 τοιηθῦθν δὲ ῬοΪγ- 
᾿ἶσ65 8814 πὶ 1π6 ἱταρθᾶν, γν]Π θη 6 νὰβ. ἈΠΊΌΒΟΥ {Πστονσ ἔγοπι Π15 [ΠΥ ̓8. Κιηρ- 
ἄοπι, πᾷ τοΐαβθ ἰο {γαῖ οἵ ρϑᾶσθ θυ νν}1}} ἃ βυνοσα ἴῃ 5 παπά, ἽΛπαντα γὰρ 
τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, “Ὅταν δι’ ἐχθρᾶς ποῦς ἀμείβηται χθονὸς, “ ΕνΘΥΥ 5ΐθρ 
15 ἃ ἀληθογ [ὉΓ ἃ γ]Π1Δ 0 τη8}, αν 6 6 ννᾺ]}κ5 ἀπ Π15 ΘΠΘΙΏγ 5 σουπίσν :᾿ 8η6 50 

1115 ΜῈ} ἃ; ΘΥΘΥΥ͂ πλᾶπι 81} πϑϑὰ ἰοὸ ἴδατγ, υθοδιι88. ΘΝΘΤΥ͂ τηλἢ ἢ81]| νυ δῇ - 
1688, ΠΑ Θπθιρἶθβ, ἈΠᾺ Γι ριαίοηβ, πὰ ἀδηρθιβ, ἃπΠα οᾶ 565, Οὗ 15. Οὐ .᾿ἢ 

815. ΤῊε ἀϊδιποιίοη ὕδίνθθῃ μαζὸς ἀπά μαστὸς ἰς ποΐ ΟὐὈξοΥνθα: {ππ8 ἴῃ 
Τ], Ε- 898. 1Π6 (οττλθῦ 15 ΔρρΠ δα τὸ ἃ ροάάθ88: τλῇ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς 
παῖς ᾿Αμφιτρύωνος, Δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν, ὀϊστῷ τριγλώχινι Βεβλήκει.͵ 

404. 7}6πϑὴν ΤΆΥ]ΟΥ χα. Ρ. 470. Οἷν ϑαρτοιηθ ΟἿ] Ῥοόνοῦ: “Τὶ οι ΘδΒΥ 
ἴο δα ἴεγθ [6 βθῃίθπουβ οὗ (ῃ86. νυῖβο ποδί ῃθη ἴο 115. ΝΘΥΥ ῬΌΓΡΟΒΘ: [ῸΓ 
ποῦ το] ρου. 5008 15. Ἰουάθβί ἴῃ [Π15. δτίιο]6, γοῖ παίατο ΠοΥβο] ἢ 18 νοοδὶ] 
Θπουρὶ : Ὀυϊ 1 πάνθ Ὑϑτηᾶνβθα βουμθ ΙΓ αν ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ]]Υ͂, (0 1Π6 5816. 56Π58 
ψεῖτἢ (Ἰὰϊ οἵ  δοϊτι5, (ΠΙδῖ, ᾿ν. 8.) “ Τιθρθιδζουθβ ὈθπῸ5 σοῖο δχρείθπαοβ, ηᾶ- 
Ἰθϑοσπαας ἰο]ογδη ἀὺ5 : ἡ 80 {Π6 νυῖβθϑῖ ᾿οσ δη8 αὖ ᾿ἰθαβῇ μδὰ Ἰθανηΐ {Ππ6ὶγ ἀαίγ. 
ΤΠ 8ᾶπι6 8150 ν'ᾶ5 {Π6 βεπίθποθ οὗ {πὸ Οτϑοκβ:; τὰς τῶν κρατούντων ἀμαθίας 
φέρειν χρεὼν, “νὴὺὴ8 τησιβί ρα της Βα 6 Ὺ {Π|6 [011165 οὐ ον τυ] θτα ὐ δ. ἀ14 1Π6 
ῬΡΘυβ 8 Π8: “ ἀαΔπν15 ΟΥ̓ ἀ6]10 85, θη Ῥαγθίαν ἀοιμ πῖ5,᾽ (ΟἸαπάϊδη ἘλαῖγΟΡ. 1]. 
480.) “1Ποῦρ} {Π|6 Ιου. Ὁ6. οὐαθὶ, γνϑὲ γοῖ πὴαϑδῦ ΟΌΘΥ {Π6 1 8ἃ5 νγ6}} ἃ5 [116 
δοητ!6.᾽ [ οοποίαάθ. ΜΙαπν Βα ργθηθ τη 665 πᾶν 814 ἀδ14.6 {ΠπῸῚ0 ΚΙ ρᾳΟΙη8, 
ἃη ἤᾶνθ Θχοπδησθα {Ποὴλ ἴῸΓ ἰοποῦ ἃη ἃ τϑ]]ρίοη ; Πα ΤΊΔΠΥ͂ ΒΘ. ]Θοῖ5. πᾶνθ 
διὰ ἀϑ1:4 6 {01 ΒΌΡΎΘΤῚ 6. ̓ ΠΟ 65 οὐ τηδρ᾽βίγαίθ5, ἀπ αν θχομᾶηρσθα (ἤθιὰ ἴον 
ΠΟΤ ἀπ Ἰυβῖοθ. Βὰῦ {Π6 ομδ βροὶ, ἃπὰ {Π|6 οἴπιοὺ ἰοβῖ: τΠπϑν ᾿νδ4 τϑὰὶ δά- 
νΔηῖαρ 68; δηἀ (686 δὰ γγογάβ ἴῃ ργοβθηΐ, 8πΠ64 τθρομίδηοθ ἴῃ ΓΘ ΟΊ 5:00. 

414. Οἵ, ον. ὕλτγπι. 1. χχχν, ΑΔ νοϊμιβ Ἰηάαπι οὖ πηογθίσχ τοῖτο Ῥευ)υγὰ 
σϑά!ϊ : αἰισίαπιὶ σα α15 (τη ἔσο βἰσσδτβ ἃτηϊοὶ, ΕΘΥΓΘ Ἰαριιτν ῬΑΥΔΘΙ ἀΟ] 08]. 

0834. ΟἿ ΟΤο. ΟΥ̓, 1. 8. Ῥδοϊαγανὶ 14 τπῆοάο ἰθιηθυῖίαβ Ος (8115, 401 ΟΠ] 
7υτὰ αἰνίηα δἴααθ Πυτηδπᾶ Ρουυ σε, ῬΙΌΡΙΘΙ δαϊη, Πα6πὶ 5101 1ρ86. ΟΡΙΒΙΟΉΙΒ 
ΘΥΤΟΤΘ Πηχοτδῖ, μυἸποιρδίιτη. 

δῦ8. 4.561). 5. ο. ΤῊ, 880. πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλμός. ΤΠ ἢ 
ΟΡ. Δητὶσ. 104. (πΠ6 ὅτι 15 ἰθειιθα χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον. 

6019. πέσημα: Κίηρ νου] γοδα τὸ σῶμα: 85 ἱπ Ελι’, Βασοῖ. 600. δίκετε 
πεδόσε τρομερὰ σώματα. (ΟἿ. Ονϊὰά. Νῖοι. 1.11. Βο5 01, ῬΙαῦυΒ. αἰΐ, 5015 
ὁσσιττοί 1 ἃτνὶβ, ΔΙμ μην μά58α 718 νη, ΟΌΤΨΙ] 16 ἸΤΛΠΠ 15. ἈΓΔ ΤΊ. 

790. πολύμοχθος, οαϊιδήηδ' πταη ἐγοιδίοα ἴθι ὅόρ. (Βά.0Ὁ΄ 162. πολύμοχθ᾽ 
ἀλᾶτα, 1 μὰ5 ἃ ρᾶββίν 8 50Π86. 8} γ1ηρ᾽ πιά ἐγομ 68. 
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885. ““ΤΠοΙΘ νγὰβ ἃ Ὀσαποὴ οἵ ἰ15 (τ. Ῥαιτ᾽ 5) ̓ ϑαγηΐπρ, οὗ ψ Σοἢ πα τον 
οὐδ ἃ ρτϑαὶ 468] 1ῃ σοπῃνοιβδί0η,  τηθᾶη {Ππαΐ τοϑρθοίηρ {π6 βἰταοίατο δηάᾶ 
ἊΣ Οβορον οὗ ἴμ6 ατϑοῖς ἰαπρυᾶρθ.--- Α8. δὴ ἱπβίδησθ, 1 νου τηθηίϊοπ {86 
ΤΔΔΠΠΘΓ 1Π ἡ ΠΙΟἢ Πα ἀϑθα ἴο ἔγᾶσβ ἴῃ σοτηρδγαῖϊνθ ἃηα βαρουί αν ἴῃ ἸΩΔΠΥ͂ 
ννογὰβ, ἃ9 ἰπ κάλλος, καλλ-ίων, σοΐηδ' ἐο α ΡΊ δαί} ἀ6ΡΎ66 90 δεαιίῃ, κάλλ-ιστος, 
δοηιΐηρ ἰο ἐΐ6 δέαη- 5 9., δοαιίψ. Αραῖὶπ, καλὸς, καλο-ετερος. αἀποίιον" απά 
δτεαίον ἀρ δ 9 ὑδαμέψ, πὰ {Π θη καλό-τατος, ἀραΐῃ ἃ ἴοσιῃ οἵ ἵστημι.᾽ Ῥατχτ- 
ἴδηα, ὈὉγ Ε΄. Η. Βατῖῖοῖ, Ε54ᾳ. 0]. 1. Ρ. ὅ08. 

980. ““Ῥιτίοηίαπι πέφυκα ἃρυά Τταρίοοβ Δα Ποίαν ἀθ 115 οἰΐαπι, {μι α 
παΐμτα Ἰέα σοπιραναία 5ιπὲὶ, κι ἐα Πονὶ ὁρογέραί. Ῥτοχίπηθ φυϊάθτῃ ἢ αἷς 5θηβαὶ 
ΓΟΒΡΟΠἄθτΘ νἱἀθίιγ Τιπάτ ορογέθέ, οἴ 1η ποβίτγο 1ἀϊοπιαίο, 7 οὐ σἶί, ἐξ οὐ ι, 
ἐπεῃ ομϑέ. ἘΧΘταρ]18 δαἀαοί8, πο δατποάατη τᾶγα 515 πη 1Ποδίῖο ᾿ηἰο]]Θοΐα πὲ 
ΔΟΊ]Ποτ. ὅϑορῃ. Απίρ. 688. Β. σοῦ δ᾽ οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεῖν, κ. Δ. 
ΘΟΒΟΙΙαβϑί85 ἢΐο νϑγίᾶτη ᾿θο Ομ τα σοτητηθιηοταΐ, (6 νϑγᾶ ογβαπ τηλ [6 1η16]]6 οἴ) 
σὺ δ᾽ οὖν πέφυκας, 564 ορίΐπ|6 Βταποκία5 νυ]ραίαπι νϑυῖϊτ, ηιθὲ οβὲοὶϊλ 6586. 6χ- 
ἐδέϊηιο. Ἐπτ7. ΡΙι:π. 980. Ρ. ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σε δρᾷν. Δ'Δ]ΟΚΘ- 
ὨΘΤΙᾺ5, πᾶς Ἰδοίΐοπθ ρᾶγαπη σοπίβπιιϑ, πη} ]1ἰ εἴπερ πέφυκε, δαΐ οἰΐατη, ἅπερ 
πέπηγε. 64, ορίποῖ, βίδ 10 συ]σαίΐδ, Θὲ ΒΠΟ 56 Π50ΠῚ ΡΤ: 86 [ογϑῖ, φμ οἠβοϊὰ 
ἐμὶ ταῖϊο ροδίιίαί, ἀαῖ, ψιι ἤοτὶ ορογίοέ. ΜΊάΘ δ]ῖο5 ΚΝ. 9) 1). 1π ἰοο. σαὶ 
ΒΘΠΒΙΤα τοῦ, πέφυκε, τα] ὶ νἱἀθηΐαν ταΐπ8 ῬΘΓΟΘΡ:586. [Ιοπ. υ]{. εἰς τέλος γὰρ 
οἱ μὲν ἐσθλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, Οἱ κακοὶ δ᾽, ὥσπερ πεφύκασ᾽, οὔποτ᾽ εὖ πρά- 
ξειαν ἄν. ΒΑγπο8 νοτΐ ὥσπερ π΄, μέ αἱρηὶ δμηξ: ὙΔῚΠ] ροίΐον νἱἀθίμγ, δος 
ορογίοεέ. Ἦδῃης Ἰοςσαίίοποπι ἰγαοίαϊς δἰΐατη δ Ίρόγιβ [ϑϑαρογβ ρου Αὐτιάρεά, 
6. ν΄. ἃ. 14. τ, 4. 564 Δ] συπλητιπὶ ἀΐνοῦβο τηοτο.᾽ ΜΑΙῦν, ν, Φύω, 

1231. ὅθο Κιαηὰ οὐ οσδαςδ ὅδτπ), 1. 7, 11. 

Ἑυτνὶρ. Ῥῆαπ. Ν 
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ιβηρυ δ Ὀθύννθθη ἀστὴρ ἀπα ἄστρον. 
γδμαῦ μϑου παῦιῦν ἢᾶ5. Ὀθθὴ ποί!οοθα ἴῃ (Π8 ορθϑηϊηρ' οἵ {Π6 

Ρἷαγϑ οἱ Βυτιρίά6β 3 
Ἐ χορ ν 116 ρῥΙδοηδβιῃ ἴῃ {Π}15 [106 : 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρας βρέφος. 
Ἐχρ]αΐη δης Ππδίταίϊθ {16 νγοτὰ ἱπποβουκόλοι. 
Ἔο ψιῇῃαῦ ρϑορίθ ἄοβθβ ᾿ὐυβία!ἢϊαβ. αἰγιθυίθ (ῃ6 γε ἐπι- 

Θαρέω ἴ 

ἘΠ υδῖταΐθ {Π6 ρου! ρἤγ8515 κλεινὴν Πολυνείκους βίαν». 
ΥΥ μαΐ 15 ουβθυνϑα οἢ 8 ἴΌγ 5 κλεῖθρον ἃπαὰ κλῇθρον ὅσ. ἵ 
ἰαία 1λάνγοβ᾽ οαποη ταβρθοίπρ {π6 σογογππηιθηΐ οἵ ἴΠ6 ρᾶτ- 

{10165 ὕνα, ὄφρα, μὴ, ὅπως, ὡς, νν7ῖῃ  αἴθ᾽ 5 Θομμτηθηΐ, 
γαῦ αϊῆδγθηοθ 15 τϑιμᾶυ κα Ὀούνθθη τι ριἀθ5. πὰ ὅο- 

ΡἤοοΙ 65 νν "ἢ τοβρθοῦ ἴο ἰμ6 ομαγδοῖθυ οἵ Ῥο γ πο 68 ἢ 
1η ννῇῆδ 5686 15 πολλὴν ἀσπίδα 864 ἴῃ ν. 16 ἢ (να 5.Π|118} 

1η5 8 665. 
μὲ 5 γϑιηδηκαῦϊα ἴθ {πΠ6 δα άγοββθβ ἴο (Π8 6 (Υ ἴῃ ἔμπνὶ- 

ΡΙ4 653 
Ὑγμαῦ ἔθηβθβ οὗ ἵστημι ἴᾶγα 8η δοίϊγθ, ἃπά ψηδῦ ἃ πϑιιῖοι 

5 ση! ΠΟδίΙΟΝ 7 
ΟἾνο Ἰηβίδπορϑ οἵ {π6 ἱπιρουῖ. 564 ἴοῦ {π6 ργθβοηΐ ἴῃ ατεοκ 

δα 1,01}. 
Ὠ)οῆπα σάκος Δη4 ἀσπίς. 
ὑγ ἢ νν ας ΠἸγηἸατοη5 ἀο {Π6 {τᾶρὶο νυγ 65 ργθῆχ [86 ἀτίϊοὶα 

ἴ0 ῬΙοΟροθῦ Π8Π1657 
ὙΥ μας παι θοῖ οὗ ἢ] ἀτθη ἅτ αἰζειϊθυϊοά (ο ΝΊοΟΙΘ Ὀγ Ποιηεσ, 

Ἡ εβϑἰοά, ᾿ατιριθ5 ἀρὰ νι ἢ 
ἵνα ἰπϑίδποςβ οἵ χρῆμα [οΥπηΐπρ᾽ ἃ ΡΟΓΙρΡὨΓΆΒΙ5. 
Τ)ιϑυπρτ δι θύννοι ἀλλήλαις λέγουσι ἃ ἀλλήλας λέγουσι. 
Θιαίο (ἢ 6 ἔοτοα οἵ ἵνα νὰ τμΠ6 ἱπάϊ!οαίϊγα, 
ὙΥμαῖ 568 ἀοο5 ἔαρ. τη Ππᾶΐίβ ὈΥ ᾿Ιόνιον κατὰ πόντον Υ. 

215. 
, 
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Ἐχρίαϊη {π6 ρθου]αῦιγ ἴῃ. {Π6 οοηδίγπούοη οἵὁἨ [15 ρᾶ5βδθ8 : 
περιῤῥύτων ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων Σικελίας. 

Ἴταοοθ ἰῃ6 ἀδβοθπύ οἵ Ετθοο θα ἀπ ἰΡοΪ γ 1065 ἔγοιῃ 1ο. 
Ἴο ν»ῆαΐ γϑι 15 εἴσομαι τοΐοετοά ἴῃ ΑἸ τυτιΐθυβ 7 
ΑἸἷνο ᾿ἰπβίδῃοοβ οἵ ὑπΠ6 ποηιϊπαἰνηβ μετάίεηι8, πὰ {Π6 π86 οἵ 

[Π6 αδείγαοὶ ἴον {π 6 δοπογοίεο. 
Οι ν]αῦ ρεποῖρ]8 ἀο65 Ῥόγϑοη ἃάορί {Π6 τϑαάϊηρ ἴῃ ν. 900, 

γονυπετεῖς ἕδρας προπιτνῶ σ᾽ Ἷ : 
ΒΒ. νύ οί! ννὰ5 οι ϑί ἀϑια }Π Πν ̓ πα]οαῖθα οα ἴΠ6 ἀθαιῃ οἵ 

ἔθ πἀ517 Ἕνα {ΠΠιδἰγα ]οη5 ἔγοιη [Π15 δηα οἴπθν Ρ] αν 5. 
ΟἸίο ἀμαίοροιβ σομδβίγιοιοη5 (0 ἄπεπλος φαρέων λευκῶν ἴῃ ΨΥ. 

04. 

Οἵ ν]ιαΐύ πιϑίγθ 15 {Π15 11πῸ : 
πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶν δ᾽ ἄχη. 

ὙΥ αΐ 15 {Ππ6 5βθη88 οἵ ἀπήνας ὁμοπτέρου ἴῃ ν. 998 7 
Ἐχρίαϊη {Π6 δ ρι}ββίοη λόγοισι χαίρει Υ. 971. 
ὙΥ μαύ οὐβογναίίοη ἀοεβ Ῥούβοῦ τηαΐζο οὐ {Π6 τϑϑάϊπρ' ἱπ υ. 

9.172. οὕτω δὲ τάρβους εἰς φόβον τ᾽ ἀφικόμην ἴ 
{Π|βἰγαΐθ {Π6 θα ργθββίοη σκότον δεδορκώς. 
ΘΌΡΡΙν ὑΠ6 6|1Π1ρ58 ἴῃ δούλον τύδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ. 
ἢ τὰς τῶν κρατούντων ἀμαθίας φέρειν χρεὼν, νγβαῦ νδιῖοι5 

ΤΘΘαΙΠρ᾽ 15 ποί!οθα, ἀπ ον δοσοιπίθα ἴον ὈΥ Ὗ αἰοκ. ἢ Θιυοῖίβ 
ΟἸοετο᾿β γϑίθγθποβ ἴο {Π15 {1π6. 

Ομ ψἢαΐ ογοιιπ5 15 ῃ6 σοιῃροιηά ξυνασοφεῖν ΟὈ͵ΘοιΙ ΟΠ ὈΪ6 ἵ 
ἰδία {Π6 ἴοτο οὗ ἂν ἴῃ ν. 412. ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ 

οὐκ εἶχον ἄν. 
Οἴνο Δ αἰοἰκ.᾽ Β διὰ Ῥούβοῃ β ἰηἰθυριοθίδιίοη οὗ ν. 414. εὖ 

πρᾶσσε" τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, ἤν τις δυστυχῇ. 

Υ μαῦ ἀο65 {Π6 ἰογιηαα ἦν ταῦτα ᾿μρ]γ 7 
ῬΡοϊπῦὺ ουὖ {π6 ἰμἰοττοραίϊνα ἔοτοθ οἱ δῆτα. 
Ἰε]αίθ {π8 δἀνθηΐατθ Ὀγ ποῖ ῬΡΟΪγ πἰοθϑ Ὀθοδᾶπ αἰϊιθὰ ἴο 

Α ἀνββίι. 
Νοίίοβ {Ππ ρϑοι] τιν ἴῃ {Π|6 Θχργαβδίοη διαλλάξασαν ὁμογε- 

νεῖς φίλους. 
Ἐχρ]αίη {π6 οοπδίγαοί!ου τάσσων ἐπέσχον πόλιν. 
ΤΠ υδίταΐβ {Π6 σονθγμιηθηΐ ἴῃ τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων. 
Ἴο ψῇαῦ γα ]8 ἰ5 μνεία 8ῃ δχαδρύϊοῃ νυ τ τορᾶγὰ ἴο απδηεὶν 1 
δίαΐθ {Π6 ργΙποΙρ 8. οὐ ψ ]ΐοῖ {π6 σομδίταοίοη οὗἨ {Π6 ποιῃ!]- 

ὨΔύνγ6 ΟΥἩ ἀοοιιβαῖγα ργθοθάϊηρ {Π6 ἰπΠην6 ἀαρθη 5. 
Οἷνε ᾿ἰμβίδηοθϑ οἵ (Ππ ορροβι(ῖοπ Ὀθίνγθθη ὄνομα ἃπε ἔργον. 
μαι 15 1[Π6 φονθγηιηθηΐ οὗ γϑιῸ5 βρη γἱηρ᾽ ἐο ἔουε, ἰ0 αἰθοΐνε, 

ὅχο. 7 
Ὑγμαύ οὈ]θοίοη ἀοθβ Ἐ]ΠΊ5]6Υ ἀτρ ἴο {Π πηρίγ οἵἨ {15 ἰϊπ6, 

ξυν δεῖ" τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ 1 
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ϑρθοιν {π6 ἔοτοο οὗ εἶτα 'ἴπ {π6 οομπμπηθποθιηθηΐ οὗ ἃ 58η- 
ἴθη06. 

ΥΥ Βαΐ ἴοτοθ ἀοββ {Ππ ραγίϊοἱθ ποῦ βοιηθί! 65 ΘΟΉΥΟΥ 7 
1᾿ϑυπρι θη θούνψεθη ἱστάναι ἀπ ἵστασθαι τρόπαιον. 
ϑίαϊθ {π6 π᾿: ΓΙΟΥ͂ ΘΟ ἾΘ5. πβϑυ8}} 7 ΟΡβουνθα ἴῃ β8οιὶ- 

ΟΠοΘ5. 
Υ ἢδΐ 15 γϑιμαυ Ὁ ]6 ἴῃ {π6 αφαδηθν οἵ ἀπότροποι ἴῃ γ. ὅ98. 

ὦ θεοὶ, γένεσθε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν 1 
δίαῖα ΒΕ] 516 ν᾽5 οὈ] οί! οηβ ἴο {π6 οὐἱΠπορταρην οἵ ἀνάλωται. 
αἷνο [Π8 οοττθοῖῦ ἐγϑηβ] αἰίοη οὗ {Π6 δχργβδϑίοῃ τὸν ἐμὸν οἰκήσω 

δόμον. 

Ὑμαΐ οᾶ86 ἰβ πατρίδ᾽ ἴῃ γ. 614. τίς δ᾽ ἂν κλύοι σου πατρίδ᾽ 
ἐπεστρατευμένου :; 
Ὑ Πδύ ἀθ 165 γγϑιθ ἀθϑιρηδίθα ἃ5 θεοὶ λευκόπωλοι Ἷ 
ΑΔ ἀάποθ οχϑηιρὶοβ οἵ [Π6 ραν οπ {8 γ. χαίρω. 
“τδηβί αἴθ δηα {Ππ5ίγαίθ τη6 Τογηλαΐα αὐτὸ σημανεῖ. 
Ἴο ψ]αῦ ἀοἰγ, δα ἴῃ νηΐ ρατύ οἵ (16 Οτεοίδη βίαρθ, νγᾶ8 

8 8] ἴδ: δγθοίβᾷ 7 
Μθηίίομ ἰπβίθηοθϑ οὗ {Π Ρ]αὺ ΟΠ ῬΓΟΡΟΥ πϑιηθ5, ῬΡΟΙ γπ]0 68 

ὅσο. τη. {Π6 ἐγαρϑαϊδηβ 8ῃ 4 οὐμθὺ ψ 6 Γ5. ὙΠῸ 
ΤΠ βίγαΐθ ὈῪ ΘΧδΙΏρ165 {Π6 Θη8}1Δ06 ἴῃ δεργμάτων κύόραισι. 
Ὑγδὺ 15. {η68 6 ρ515 ἴπ ν. 714. ὡς εἰς λόγους ξυνῆψα 1]ολυ- 

νείκει μολών ἵ 
ϑιαίς Ὗ ἃ] οἰκθπδοιβ οὐβουνδίίοη οα [π6 οοπϑδίγιοίίοη οὗ γ. 717. 

ἀλλ᾽ εἰς θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν. 
ὙΥΒαὉ ρθουν πβᾶρ8 Πὰ5 1Π8 ἀυί1616 ἴῃ ᾿πἰθεγορί! οῊ8 3 
ὙΥ ὨαΓ 15 (ῃ6 ρονθγηπιθηΐ οἵ γϑυθ81}5 ἴῃ ----τέον 7 
ΘΌΌΡΪν (Ππ6. 6] ΠΠ|ρ5815. ἴῃ [ῃ6 11π6 ὡς οὗ καθέξω τείχεων ἔσω 

στρατόν. 
ὙΥ̓ Βαῦ 5] πη11ἀν 6] ΠΠρ5]5 15 αϑι8] αἰΐθν βούλομαι ἀπά νοΐο ἢ 
(σἰγο Ραγ] δὶ Ἰηβίδῃοθβ οὗ {μ6 Ἰάϊοτῃ προκρίνας οἵπερ ἀλκι- 

μώτατοι. 
- δύ 6888 15. 508] αἰΐο σφάλλεσθαι 3 ᾿ 
Το νῇῆαί ἤσυτο ἰ5 οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπήνεσα ν. 776. τοίοιτοα 7 
ὙΥ πὲ 15 οὈ᾽ θο οπ 8016 ἴῃ {Π6 τοδάϊηρ' οὗ (15 11π6, ὃν δ᾽ ἡμὶν 

ἀργόν ἐστιν, εἴ τι θέσφατονῦ ον ἰ5 ἰΐ οοττθοίθα 1 
Τη ν. 82, ἄξοντα πέμψω δεῦρο Τειρεσίαν, Ν ΔΙο. ἀπὰ Ῥοτβοῦ 

αν ρτγθίοιτθά λαβόντα. διαί {π6 οὈ]θοίίομβ ἴο (15 θιῃθῃ- 
ἀδίίοῃ. 

{Παβίγαίθ {Π6 ἔογοο οὗ παρὰ πῃ σοι ροϑι(!οῃ. 
Τὴ σγμαῦ πιθδηΐηρ' ἄο στέφανος ἃπ4 σογόπα ΟΟἸΠΟΙ 6 ἢ 
Ἐχρίαίη {ῃ6. πιϑίαρῃοτνίοαὶ 86 οὗ ὄμμα ἴῃ ᾿Αρτέμιδος χιονό- 

τροφον ὄμμα ἸΚιθαιρών. 
ὙΥ μαύ βθη88 4065 ὄνειδος ΒΟπιοϊ πι65 680 
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ἘΣΣΘΩρΡΠν {π6 υϑᾶρθ οὗ [Π6 ρῖθρ. ὑπὸ ἴῃ λύρας ὕπο πύργος 
ανέεστα. 

Ρϑοιν {Π6 νᾶυῖουβ Θοη]θοίμτοβ ἰῃαὺ αν Ὀθ6η ρῥτοροββϑε ἴῃ 
ν. 861. ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη, ποῦς τε πρεσβύτον φιλεῖ κ. τ. λ. 
δον ὈΥ ἀαίθ5 (αὐ Επτιρι 485 ΔΡρΘδι5 ἴο 6 ΘΠ οἵ δηὰ- 

ΘἸΓΟΠΙ5ΠῚ 1 ἢ]5 Γϑίθλθποα ἴο {Π86 τγὰγ Ὀθίνγθοηῃ Βυθοίῃθιιβ ἀπά 
Ἐπ οἰριι5. 

ὙγΠαῦ 15 {π6 αἰδγθηθθ ἴῃ {π6 αὐϑηθγ οὗ γέρα ἴῃ Αἰῖς 
νυ] ίθυϑ ἀπ Ἐ οπιον 7 

ϑίαῖθ {Π6 1565 ἃπα σοηῃβθαιθηΐ νϑγιαί!οη ἴῃ {Π6 αιϑηΐν οἵ 
ιἀρα. 

1)0 {Π γταρὶο νυ ίθυβ δάμη {Π6 πἰαίαβ αἰίον τί 7 
ὝΥῺΥ 15 Κάδμῳ ἴο 6 ρτοίογγθα ἰο Κάδμον ἴῃ ν. 948. Καὶ ἀδμῳ 

παλαιῶν ἤΑρεος ἐκ μηνιμάτων Ἷ 
νι δῦ ρϑοι! αν πηθϑηϊπρ᾽ ἀσθ5 πῶλος ὈΘΔ1 ἴῃ ἰγαριο νυυγιίθιβ 
ὙΥ αὐ 15 ἵγθαιθηι ! ν {π6 ἴονοθ οἵ τ[6 ραυίοιρίθ ργθβθηί ἢ 
ὙΥν ἀοο5 Ῥοτϑοι ρτοΐεν ἀπαλλαχθεὶς ἴἰο ἀπαλλαγείς ἢ 
Το ιβυηρ 5} θαύνγθθη οὔκουν ἃηἀ οὐκοῦν, πολυφθόρος ἀηὰ πολύ. 

φθορος. 

ΥΥ Βαΐ 15 08 φυδηίν οἵ ἔρυμα 7 
Τη συ ἱιαῦ 5Βθη58 15 συγγνώμην ἔχειν υ564 ἴὰ (56 ῬΠΟπίσθο, ἀπ 

να 15 1{5. τιϑιι8] τηθϑηὶηρ᾽ 7 
Ἐχρ]αίη {π6 τι58 οἵ {π6 ραγίιοθ μά. 
Ῥοιηΐ ουῦ δηά 1ΠΠϑίταῖθ {Π6 ρου εν οἵ σοηβίτασίίοη ἴῃ 

φοιτάσι πτεροῖς. 
Το νῇῃαί ἀϊαϊοοῖ 15 πεδαίρουσα ἴο δ6 τοίοτιθα 7 Τηβίαμοο 581- 

τη} αν [ὈΓΠ]5. 
ΤΠΠϑίταίθ ἴτοπὶ Ὀούΐ Οτϑοὶς δηὰ θη νυτιΐθῦβ {π6 σοηδίτας- 

«ἔἴοη ἀσμένοισιν ἦλθες ἡμῖν. Ι͂ὰ νγνῇαί νγυιίθγ 5. 1 βιιρροβεᾷ ίο 
θ6 οἵ τηοϑί γθαιθηΐ οσσυτγθηο 7 

Βυ νῇαῦ ρθουν ἴῃ {Πα ῖγ ΔΓΙΏΟΌΓ ἃΓ6 {{8 ΑΥρῖγα ΔΙΠΙΥ͂ 
αἰδύϊη ρα 56 τῃ {Π6 ὑγαρ θα ϊδη5 7 

ϑρθοιίν τη6 ἀθνίοθβ οὐ {6 5}}16145 οἵ {8 βϑνθὴ ομϊοῖβ. Νο- 
ἴ16 6 {Π6 αἰβουθρϑηοῖθβ γο  αἴϊνθ ἰο πθη ἴῃ ἀπο ν  π|5. 
Τὸν ἀοεβ. Ῥοόυβοη ραποίιπαίΐα {Π|5 ρᾶβθδρο 1 δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 

Τιτὰν Προμηθεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. ας ΟὈ]εΟΙΙΟΣ5 
ἤανϑ Ὀθδὴ ὑτρεα ἀρδιηϑύ ἢ]5. Ορίηΐοι 7 

δ(αίθ {π6 ἀπο} {165 ἢ τοβρθοΐ ἴο [6 βαυϑ σαίοϑ οἵ 1 6 085 
ἴῃ {Π6 δοοοπηΐβ οἵ {Π6 ρυῖηοῖρα] δαΐμογβ. 

Οἰνα ᾿ηβίδῃοοϑϑ οἵ {Π6 ρϑοῦ δι ἀρρ[!οαίίοη οἵ {Π6 ἔθτπὶ κυβισ- 
τητὴ» ἴῃ Η οἴμου. 
μα ᾿5 {π6 α58 οἵ {πΠ6 ργοποιη νιν ἴῃ {Π6 {γὰρ ἴδ η5 7 
Ηον ψουἹὰ γου ἰταῃβίαίθ ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάθρα 1 αἷναᾳ {86 

Ἁἀδειναίίοη οἱ ἐνήλατα. 
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Ἐχορ ν πὰ ὀχρί αἷμ [Π6 ἀβᾶρα οὗ (ἢ 8 νὴ ἀπολαῦσαι. 
ον 8ἃῖ6 νου οὗ {Ππ6 ϑᾶπη6 ἴοι πη 85 δρασείω ἀράμιιοο4 7 Τὸ 

να οἾ855 οἵ Τίϊ γϑυθβ 40 {Π6Υ Θοιτοβροπα ἡ Αγ ἴΠ6Υ πυ- 
τΏΘΓΟι5 ἰῃ τϑεὶς 

ΘΌΡΡΙΥ ἴῃ 6 6]11ρ5815 1π ν. 1392, : 
τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλον 

Φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά; 
86 οἷν ρᾶγα}] 6] ̓Ἰῃϑίδηῃςσβϑβ. 

ἰνο {Π6 ἀδγίναίοη οἵ ἐπιῤῥοθέω. 
ϑίαίθ 1η6 ΟὈΒουνϑίϊοηβ ἀβυ } } Ὁ πηδάθ οα [πΠ6 ἤδηιθ οἵ {Π6 

58 ΟΠ 668, 
Ου ψηαῦ στουη 458. ἀοθ5 Ῥοΐβοῃ γϑϑίογβ κἄπαθλα ἴον καὶ τάθλα 

ἴῃ ν. 1277} 
ΤΠΠβίγαίθ {Πῃ6 σοηβίγιοίοη δίδυμα τέκεα, πότερος. 
Ἐχρίδίη {μ6 βοδηβίοη οὖν. 1927. φόνος ἕνεκεν ᾿Εριννύων. 
ὸονν ἀο ἰέναι ἀῃά ἱέναι ἀν 1ἢ 56 η56 δπα αυδην 7 
ϑίαῖθ {πΠ6 αυδηθίν οἵ ἀνία δα 105 ἀΘγνδίνοβ. 
ὙΒΙΟ. οἵ {π6 ὕνγο ἔοτιμηβ εἰδοίης ἃπά εἰδείης 15 σοΥτϑοὶ, δπά 

ψ ἢν 7 
διβεσαΐβι ποις Ὀαοίννεθῃ πῶς καὶ ἃπα καὶ πῶς. 
ἴ5 Τῃθγ6 ΔΥ ϑυιάθηοθ {πα ἰγυτηροίβ ὑγ6 ΓΘ ἴῃ τι86 ἴῃ (Π Βετγοὶς 

8965 7 δ πο γγνῇθιβ {Π6 πυρφύροι 7 
ἰνθ {π6 τηθϑηΐηρβ οἵ ψάω, Ψαύω, ψαίρω. 
τμάθυ νναὺ ΠΑ 0ΠΠΟ ἢ 15 ὡς ἀϑθα ἴῸΓ εἰς ἃπα πρός αἷνα 

ἴῃ6 οἰ ἀοϑὲ 1ηϑίδηοθ, ὸ 
Οπ ψΠαῦ ργηοῖρ]6 15 κεὖ πῶς ἔδυ] 7 15 κἀεὶ σοττροί 7 
ὙΠαὖῦ οΠατγαοῖθι 15 αὐ θαΐθα ἴο {Π|| Τ 6558 1815 7 
Ῥτνοάτιοθ ΘΧΠΙΡ]65 οὗ ρυοΙ 165 ραβδί νν Ὁ ἃΠ ΔΘΟΙ5. 
 αῦ σᾷῃοη 15 νἱοϊαῖθα ὈΥ τΠ6 [1π6, καὶ γῆς φίλης ὄχθοισι 

κρυφθῶ καὶ τάφῳ ἴ 
διαΐθ {Π6 ἀϊδ ποίη Ὀθίνγθθη ἴΠ8 ρθη. πὰ δοοιιβ. Δ 5. δ. 
Ἐχρίαίη {π6 ἸάἸοπὶ ἁβρὰ παρηΐδος. 

ὌΥ Βαΐ οοἱογβαὰ τοῦθθ5 6 γ6 ἀϑυλ} } Υ οτη ὈΥ [δηια 5 7 1πβίαποα 
50Π16 8 5]0}5. 

ΟἸἴδ ᾿Ἰηβίδ 665 ἴτο πὶ ἢ, 1π νυ ουβ οὗ {Π6 πβᾶρ8 οἵ ποι! ϑἰπηῖ αν 
ἴο ἡγεμόνενμα ἴογ ἡ ἡγεμὼν, δούλευμα ἴον δοῦλος. 

Ἐχρ]αίη {Π| ἸάἸοΙ Ἰῃ μονομάτορος ὀδυρμοῖς ἐμοῖς. διὸ δηᾶ- 
Ἰοσοῦβ ΘΧΘΏΡΙ65 ἤοπὶ 101) Ὑγυ ΓΘ Υ8. 
ὝΥ Παὶ ἰδ {8 Τογπιπαϊίοη οἵ ποιη8 σοπιρουπά θα οἱ μήτηρ πὰ 

πατήρ 

ΞθΠονν τὸ [Π8 σοῃῃηρουπῃαβ οὗ ποῦς ἀΘο]]η64 7 
ἘΤονν ἰ5 εἶεν ἀδάπορα 7 
δέδίθ Ῥουβοη 5 Θᾶῃοη τοβρθοῦηρ {Π6 πβᾶρα οὗ (Π6 ρᾶγίϊοϊθ γε 



ΦΌΕΒΤΙΟΝϑ8. 161] 

ἢ ἀλλὰ μὴν ἅἄσ., δὰ Θχρίαϊη {Π6. μγποῖρ]8 οα ψϊοῇ 10 15 
Τουπάρά. 

Οἷνθ ῬΟΥβοΟΠ 5 ΓΘᾶβ0Π5 ἴου ρτγθίθγγηρ τὴν ἰοῦσαν ἡμέρα» ἴο 
ἐπίιουσαν- 

Ὑ Βαΐ 15 {π αυδηίν οἵ ἀνὴρ ἴπΠ Α(Ο νγιίθυβ 7 
1)ϑυπραΐβῃ θθύνγθθη [Π8 σϑηϊνε5 Δαναΐδων δπἀ ---ῶν. 
Τη ννῆϑύ 56 η56 15 στέργω 5664 1 γαρὶς νΥΓΘΓΒ 7 
Ὑιπάϊοαίο {μ6 Ἰάϊοηι ἄθλιοι παρθένων. 
ὙῺν ἰβ5 τλὰς ἀπά ποΐ τλᾷς τοδα Ὀγ ούβοη ἢ 
Ἐχρίδιϊη {π6 ἱηνοοσαίϊοη νυἱτἢ νυ ϊο [ῃ86 ῬμΟἸββδθ (θυ παΐεβ. 

Τὴ ψῇῃδύ οἴπογ ρ᾽αγβ ἄο68 ἰζ οσουτ 7 



σΆ ΙΝΏΌΕΧ. 

“σ΄ δσσε σι 

Α. 

ἃ Ἰ)οιῖς ἴον ἡ,  πθίῃου 1{ ἐπ δ6. διοσί, 
1582 

ἃ 8πα εὖ ἑοηΐ, 219 
α ἃπ4 οἱ σοῃΐ. 1358 
α ἃηἃ ος σοηΐ, 0906 
ἁβρός. ἁβρὰ παρηΐδος 1600 
ἄγαν. οὐκ ἄ. 1716 
ἀγαπάζω 1347 
ἄγονος 1618 
᾿Αγυιεὺς 640 
ἀγὼν λόγων 597. 944. ἀγῶνα πράσσειν 

1251] 
ἀδάμαστος, ἀδάματος 649 
ἀδικεῖν, ΡΙΔΥ οἡ {115 ἈΠ 5: πλῖ18 7} Ὑγοτά8, 

1245 
ἀεὶ, αἰεὶ 85. 840. καὶ ΠΕνΘΥ [ὈΤΠῚ5. ἃ 

οσᾶβϑὶς [ἢ ἀεὶ 1422, πανταχοῦ ἀεὶ, 
διαπαντὸς ἀεὶ, ἐνδελεχῶς ἄεὶ 1422 

ἄελπτα 820 
ἄθαπτος ἃπὰ ἄταφος οσοηΐ. 1645 
ἄθλον ἰνὰ9 {πε ἤτϑε ἰοηρ, Ὀθοδιιβ8 σ0}- 

«δοιρα ἔγοτῃ ἄεθλον 1277 
αἴδεσθαι, αἰδεῖσθαι 1508 
αἰθὴρ ἀπὰ ἥλιος σοπί. ὅ14 
αἴκισμα 145 ᾿ 
αἷμα, αἵματα, 230. 1517. αἷμα ἀπ εἶμα 

εσοηῇ, 1077. αἷμα ἃπὰ ἦμαρ εοηΐ, 
1095. αἷμα ἀπά σῶμα οοηΐ. 1517 

αἱματώδης 183 
αἰνεῖν, ἔο αὐφιΐοδοθ, 491]. σΟΏΝΘΥΒ 81 

Θχροβίυϊαίίοη 1697 
αἱρεῖν. ἑλὼν ἀπ ἔχων ὅ60. ἑλὼν ἃπὰα 

λαβὼν οουΐ, 1488. ἑλεῖν δὰ ἐλθεῖν 

οοηΐ, 7607 

οἴρειν ἀπ αἰωρεῖν σοηῇ, 1685. ἠράμην 
444 

αἰσχήμων, αἰσχρήμων, ποῖ ατοοῖκ 1022 
αἴσχιστος 128. αἴσχ. διὰ ἔχθιστος 

Ἑσοηΐ, 594 
Αἰτωλὶς, Αἰτωλὸς, 1182 
αἰὼν σκότιος 1498 
αἰωρεῖν πὰ αἴρειν σοπί, 1588 
ἄκανθα 861 
ἀκάρπιστα πεδία, ἐν 5φι:, 210 
ἀκμὴ 1097 
ἀκρόκομος 1δ80 
ἄκρος. ἄκρα λαμπὰς 1213 
ἀλαίνειν 1552 
ἀλαλαὶ, ἀλαλαγαὶ, 845 
ἀλκὴ 870 
ἄλλά. ἀλλ᾽ οὖν 508. ἀλλὰ γὰρ 1328. 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ 1681. ἀλλ᾽ ἢ 1718 
ἀλλήλοιν ἀπὰ ἀλλήλοις εοηΐ. 1284. 

ἀλλήλοιν ἃηὰ ἀλλήλων οοπΐ. 1438 
ἄλλος ν᾽ [Π86. ραν. 1268. σὺν ἄλλοις 

1044 ᾿ 
ἀλλόχροος, ἄλλόχρως 138 
ἄλυρος μοῦσα 1042 
ἀμαθίαι 404. 598 
ἃμαξοπληθὴς 1174 
ἀμείβειν δι’ αἱμάτων 1066. ἀμείβων 

βάθρα 1195. ἀμείβεσθαι 886 
ἄμπετάσαι 1425 
ἀμπλάκημα, ἀπλ. 28 
᾿Αμυμώνειος, ---ἰο5, 19 
ἀμφέρειν 1425 
ἀμφὶ, σοπδίι. οὗ, 120, ἄλυρον ἀ. μοῦσαν 

1045. ἀ. κλάδοις ἐζομένα 1581 
᾿Αμφιονία λύρα 888 



ΘσΟΕΚΕΕΚ 

ἂν δήάοά ὃν ἰτδηβοθεῖβ 586. οπμ 64 
1517. 5ιρη1ῇῆθ8. ἐο δ τὐοπὲ 412. 
ν᾽ ΠΕ Π6Υ 101 πο ἴο (Π6 δοία] ορίατιν 
ὅ88. ἂν ἀπα ἄρα οοπί. 1672. ἂν ἃπὰ 
αὖ οοηΐ. 412. γ᾽ ἂν ἀπά γὰρ οοῃΐ, 
1099 

ἀνάγκη. πολλή σ᾽ ἀνάγκη, πολλή γ᾽ 
ἀνάγκη 1088 

ἀναλαλάζειν 1410 
ἀναλίσκειν. ἀνάλωται 597 
ἀνανδρία 519 
ἄναξ 1 ἃ ἀαῖ. 17 
ἀνάπτειν τι ἀμείβειν σοπῇ, 878 
ἄναρτᾷν. ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν 117 
ἀναρύτειν 408 
ἀναστρέφειν ἃπα ἀνατρέπειν σοπῇ. 902 
ἀνατρέφειν Δη ἐντρέφειν οσοπῇ, 819 
ἄναυλος 802 
ἀναφέρειν ἀπ μεταφέρειν οομῖ, 142 
ἀνέχομαι νεῖ ἃ μᾶτί. 557 
ἀνὴρ, ααδηί. οἵ, 1070. ν]ιοίπογ Α(1ο5 

886 ἀνέρος 1070. δ᾽ νὴρ 1010 
ἄνθρωπος τοροαίοι 449 
ἀνία, ἀνίη, ἀνιάξζω, ἀνιαρὸς, ἀνιάω, 

αδηΐ, οἵ, [98. 

ἀνίστημι, «εἰο)ϑοίτιγη ογἾσο, 581 
ἀνταλλάσσεσθαι θάνατον 1048 
ἀντολὴ δ14 
ἀνύειν, ἀνύτειν, ἁνύτειν, ἀνύττειν 468 
ἀνυμέναιος 857 
ἤΛλονες 658 
ἄπαγε 1747 
ἀπαιτεῖσθαι 611 
ἀπαλλάσσειν 1098. δοΥ.1. 2. Ρᾶ55. 986. 

ἀπαλλάσσειν ἃπά ἐξαλλάσσειν σοηξ, 
1424 

ἀπαρθένευτος 118 
ἀπαρχὴ, 51η65. 8ἃη4 Ρ]ιτ,. οοπῇ, 87]. 

ἀπαρχαὶ ἀπὸ χαίτας 1540 
ἄπεπλος φαρέων 884 
ἁπλοῦς ὃ μῦθος τῆς ἀληθείας 419 
ἀπό. ἀπ᾽ ὀρθίον σταθεὶς πύργον 1023. 

1238. ἀπὸ οἱ ἐπὶ οσοπῇ, 1238 
ἀπόδειξις ἀπὰ ἐπίδειξις οσοπῇ, 88 
ἀπολαῦσαι κακῶν 1220 
ἀπολισϑάνω 1598 
ἅπος 8065 
ἀπότροπος, αὐδηΐ. οὗ, ὅ95 
ἀποφεύγω φεύγων 1231] 
ἅπτεσθαι γάμων, εὐνῆς 960 
ἄρα ἀπὰ ἂν ουπῇ, 1672 
ἀρὰ ἃπά εὐχὴ οοπῇ, 68. ἀρὰς ἀρᾶται 

65. σαδηῖ. οὗ, 890 
ἀργεῖν 684 
ἀργὸς 118 
ἴΔργος. τἄργος 129 

ΙΝΌΕΧ. 159 

"Αρήῆς, ἴοτπι οἵ ἴΠ6 δοειβ. 184. 980. 
1020 

ἀρκεῖν, αὐ οΥ6, γοροίϊονο, 938 
ἅρμα, ἅρματα 1126. ἁρμάτων ὄχοι 1200. 
ἁρπαγὴ ἴον ἁρπάκτειρα 108 
ἄῤῥην, ἄρσην δ4 
ἤλρτεμις, ἕογπὶ οὗ [Πη6 νοςαΐ., [87 ἡ 

ἀρύτειν 468 
ἄσμενος, ἀσμένῳ, ἀσμένῃ, ἀσμένοις, εἴς. 

1081 

ἀσπιδοφέρμων 809 
ἀσπὶς ἴον ἀσπιδηφόροι Τὸ 
ἀστερωπὸς 129 
ἀστὴρ, ἄστρον 1 
ἄστρα, ξῖρπα κοὐϊαοὶ, 1 
ἄστυ, 561}. οἵ, 86 
ἀσύνετα δ19 
ἀσχήμων 1622 
ἀτὰρ 1175 
ἄταφος ἃπα ἄθαπτος οοηΐ, 164 
ἄτερ 18 
ἀτρεμαῖος 181 
ἄτρωτος δ0 Ὁ 
αὖ ἀτπὰ ἂν οοπῇ. 412 
αὐδῷ ἀπά λέγω εοπί, 790 
αὖθις αὖ 497 
αὐτεπώνυμος 181 
αὐτοκασιγνήτη 196 
αὐτὸς, υπἀετοίοοα 68, 1184. ἴο μόνος 

1245. 1114. αὐτὸς μόνος 1245. 
ἁὐτὸς, αὑτὸς. 984. ταὐτὸ, ταὐτὸν 
468. δ09. αὔθ᾽ ἕκαστα δ0.. αὐτὸ 
σημανεῖ ὅ92, εἰς ταὐτὸν 1420 

αὐτόχειρ 859: 
ἀφικνεῖσθαι. οὕτω τάρβους ἀφικόμην 

572 
ἀφόβητος, ἴῃ ἃπ δοίίν 6 56Π86, Ὑυ] ἢ σ6ῃ. 

210 
ἄχαρις, ἀχάριστος, ἀχάριτος 177]. 

ἄχαρις ἀπ ἄχορος σοι. 800 
ἄψαυστος, ἴῃ ἀπ δοίλνο 56 Π86, γΥ] 1 66η. 

210 

Β. 

βάθρον 1148. βάθρων ἀπὰ βίᾳ οσοηΐ. 
ἐὐϊὰ. 

βαίνειν. βήσεται δι᾽ αἵματος 20. βέβηκε 
πὰ πέφυκε οοπῇ, 87 

Βάκχα νεκύων 1508 
Βακχεῖος, Βάκχιος 664. εἰς β., πεσὼν 

2] 
βάπτειν 1594 
βαρύποτμος, ἴοττη οὗἁ σοπιρΡ. ΔΠ4 5ὈΡΕΤΪ. 

1267 
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βέλος αηὰ μέλος σοπί, 10δ1 
βία, ῬοΥΙρ)ι515 ἢ, ὅδ 

βίᾳ 1δ. ἐοηΐ. νγΣὶν βάθρων 1148 
βίος ἃπιὰ γῆρας οοπί, 588. β. ἀπά πόλις 

1008 

βοᾷν πῦρ 1170 
Βοιωτίαι πύλαι, Βόῤῥαιαι π. 1180 
βοστρυχώδης 1500 
βοτρυόεις, βότρυς, βοτρνώδης, οἵ 18 

Βδῖσ, 1600 
βουκολεῖν ἵππους, βουκολεῖσθαι αἶγας 

28 

βούλεσθαι, βούλει, κοὐχὶ βουλήσει 918 
βρέφους ἃπὰ παῖς απιίοα 22 
βωμολόχος 1422 

Ἰ᾿ 

γαῖα, γᾶ, γῆ σου, 2561. γαῖα ἀπὰ γύα 
σοηΐ, 055. γᾷ τροφὸς 898 

γάμος. γάμων ψαύειν, ἅπτεσθαι 980 
γὰρ ἀνὰ γ᾽ ἂν ἑσοηΐ, 1053, γὰρ ἃπᾶ γ᾽ 

ἄρ᾽ 124. γὰρ ἀπὰ δὲ 205. δ2δ. γὰρ 
ἀπά καὶ 211. 1195. γὰρ δπὰ μὲν 
975. γὰρ ἀΔαἀοά Ὅν {ἰγηΞοΥ θοῦ 8 960. 
αἴϊον ἀλλὰ 8852. οπρῃῖῦ ποῖ ἴο ὃθ 1116 
ΒΘΟΟΠα 5υ 1140 6 οἵ ἃ {ἸΌτα ον ὅ48. 
ἐΘἔθυβ ἴο βοιηδίμίπρ Βυρριθββεὰ 975. 
1102 

γαστὴρ 11 
γε, δα θα ἀηα οπἰθ ὈΥ ἰδ ΒΟΥ ὈΟΥΒ 

619. 626. 1860. 1142. οἰΐανε 484. 
γα} ἀλλὰ μὴν, καὶ μὴν, οὐδὲ μὴν, οὐ 
μὴν, 1688. γέ τοι 742. καὶ---γε 610. 
γὙε δηά δὲ οομπῇ. 4328, 742. γε ἀπά 
με 1231. γε ἃπά νῦν 1688. γε δὰ 
σε 1290. 1688. γε ἀπά τεῦδ(. 1860. 
1641. 1609 

γεῖσον 1114. 1196 
γέρα ἰιὰ8 18η8 Βεουπα Ιοπρ ἴῃ Ατίῖο πγν}- 

ἴρ}5 888 
γεραιὸς ἀπὰ γηραιὸς σοπί, 101. 1724 
γῆ; γᾶ, γαῖα σου, 251. γῆ ἃπα χθὼν 

σοηΐ. δ28. γῆν δ᾽ ἀπα τήνδ᾽ 1202 
γηραιὸς, γεραιὸς 101], 1724 
γῆρας. πάντ᾽ ἐμπέφυκε τῷ γήρᾳ κακὰ 

588. γῆρας ἀῃπὰ βίος εοοι, 888 
ἴγας 1038, γ. γηγενὴς 1147 
γίγνεσθαι 490. 748. 1402. γενέσθαι 

δῃα κεκλῆσθαι σοηΐ, 576. γεγὼς ἀπά 
μολὼν οοπΐ. 687 

γοᾶσθαι, οπ [Π6 σοηϑβίγ, οἵ, 300 
όνιμος Ἀπα νόμιμος σοηΐ. 855 
γονυπετὴς 2990 
γόος ἃπὰ θρῆνος σοηΐ, 1649. γέος πὰ 

1Ν1 ῈΕΧ. 

λόγος 1829, 1855. 5Βίπρ,, δηή Ρ] τι: 
ουηΐ, 1680 

γοργὸς 140 
Γοργὼ, Γοργὼν 486 
γοῦν πα δὴ σοηΐ, 1468 
γοῦνα, γούνων, γούνατα 866 
γράφειν δέλτον, σκῦλα δδὃ 
γύα, γυία, γαῖα δῦ 

ἊΣ 

δαιμονᾷν 902 
δαίμων. τὸν ὃ. ἔδωκε 00 
δακρύοις, δόκρυσι 1δ38 
Δαναΐδες, Δαναΐδαι 1688 
δὲ αἀιἰοα Ὁγ {ταηβουῖθο18 85. 40], 416. 

481. 002. 1075. οτηϊἰεα 106. 406. 

718. 1601. δὲ ἀπ γὰρ σοηΐ, 20ὅ. 
δ25, δὲ δηὰ γε 428. 742. δὲ πα 
δὴ 457. δὲ ἀπὰ καὶ 1878. δὲ ἀπά με 
1δδὅ. δὲ ἀηὰ τε 40. 206, 797. 777. 
1012.1114. 1106. 1210. 1250. 1270. 

1409. 1108. 1757 

δεῖ σοηβίγ, οὐ 480. δεῖ ἃπὰ δὴ οοηΐ, 
1τ04 

δείδειν. δέδοικα ὅπως 594 
δεικνύειν, λέγειν, εἰπεῖν οοπῇ, δ40 
δείλαιος, ααδηῦ. οἵ τπ6 ρϑηυ]., 1919 
δειλὸς ἀπὰ δεινὸς οοηΐ, 608 
δεινὸς 80 
δέμας. σὸν ὃ. 711 
δέρας, δέρος 1186 
δέργμα. δεργμάτων κόραι 670 
δέρκειν. σκότον δεδορκὼς 488 
δεῦρ᾽ ἀεὶ 1224 
δὴ, ἑμοη, 541. ἔγοιιν δῆτα 1781. δὴ ἀπᾷ 

γοῦν σου, 1408. δὴ πὰ δὲ 457. δὴ 
ἀηα δεῖ 1104. δὴ ἀπὰ νῦν 921 

δῆτα ἱπίοττοραῖῖνο 43] 
διά. βήσεται δι αἵματος 20. δι ὄσσων 

δὶ 

διαλλάττειν ὁμογενεῖς φίλους 440 
διαπαλύνειν 117 
διαπαντὸς ἀεὶ 1422 
διαπερᾷν, σοπϑίτ, οὗ, 1409 
διαρύτειν 469 
διασαφέω 409 
διαστροφὴ, διαφορὰ ἀπά διαφθορὰ εοῃΐ. 

884 

διδόναι. ἡδονῇ δοὺς 21. νι} ᾿πἴ. 2. 
δέδωκε πιὰ ἔδωκε σοῃῇ.1022. διδοῦσα 
ἃπα δοῦσα 1771]. ὃ. κυσὶν 1664 

διήκειν 1413 
διῆρες 88 
διϊέγαι 1418 



ΘΕΆ ΕΕΚ 

δίκελλα 117] 
δίκη, ἢ ὃ. ατιὰ ἡλίκη σοη, 1886 
δικόρυφον σέλας 234 
Διρκαῖαι πύλαι 1150 
διώνυμοι θεαὶ 094 
δόμος ἃπα δῶμα σοηΐ, 897. 1598. δόμος 
Πα τέκνον 1598 

δρακόντειος κρημνὸς 189 
δρᾷν. δράσας υπάἀοτοίυοά 361. 6890 
δρασείειν 1 228 
δύναιμι ἃ Ὀαιθατῖϑι 418 
δύο, δυεῖν, δυοῖν 9] 
δύσγαμος γάμος 1062 
δύσλυτος 380 
δύσποτμος, ἴοτιι! οἵ [Π8 σοῃρ. ἃπὰ δβα- 

Ῥ61]., 1901 

δύστλητος 1452 
δυστυχὴς απὰ δυσχερὴς οοπί, 401 
δῶμα ἃπὰ δόμος οοῃΐ, 337. 1598, 5ἷηρ. 
ἃ ρ]γ. οοηΐ, 1495, 1721] 

δώρημά τινι 918 

Ε. 

ε )οἰπϑά νυἱι}ν 116 [0110 ννῖπο βΥΠ Ὁ] 6 ὈΥ 
ΒΥΠΙΖΟΒ 1051] 

ἔγγονος ἀπὰ ἔκγονος σοπῇ, 1122 
ἐγγὺς, οὐ πρόσω βεβηκὼς θθὅ 
ἐγχρίμπτω, ἐγχρίπτω 91 
ἐγώ. με ἴον ἐμὲ 447. ἐμοὶ, μοι 441. 8ὅ2. 
νΒΘεμ ὺ [ὑγ1Ρ. πιὰ Κ65 {Π6 Ἰαϑ0 8γ1]- 
18 0]6 τὴ ἡμῖν σἰιοτῖ 778. μὲ πᾶ γε 
σοῃΐ, 1231. με πα δὲ 1ὅδδ. μοὶ ἀπά 
μὲν 81. μοι τεἀαηάλπι ΘΟ27 

-πτ-εὶ Ἀπὰ ῃ ἴῃ [Π6. βεοοηᾶ ρϑίβοῃ 409. 
82. 808. 938. 1080 

εἰ ἂν 731]. εἰ---γε 1360. εἰ ἀΔηά ἢ οοηΐ. 
909. εἰ ἀπηὰ ἢν 1281. εἰ ἀπὰ μὴ 9]. 
εἰ ᾿ηἰϑυτόραῖνο 790. οὐηττ(6 4 1013 

ππεια, ἴθπαϊηῖ 65 ἴπ, ἔγοπι νοτὺβ ἴῃ εὔω, 
Ὦδνϑ {16 Ἰαϑὺ Ἰοπρ' 474 

εἴδω, εἴδημι, εἰδοίην, εἰδείην 1860. σάφ᾽ 
οἶδ᾽ ὅτι 1038 

εἶεν 1631 
εἰκάξειν, ἀαρτηθηΐ οἵ, 104. 431 
εἰκὼ, εἰκὼν 400 
εἱλίσσω, ἑλίσσω ὃ 
εἶμα ἀηὰ αἷμα σου, 1077 
εἶμι αι. 628. ννῖτἢ ἔαΐ, ρατί, 1008 
εἰνάλιος, ἐνάλιος 3 
εἰπεῖν ἀπα δεικνύειν σοί, ὅ40. εἶπον 
ἃ λέγω 790 

εἰς δῃὰ ἐς 1447. εἰς ἀπάογβίοοή 821. 
εἰς ἀπά ἐπὶ εοὐπί, 77. εἰς ἀπὰ ὡς 
1415 

εἰσακούειν ιν ρθη. ἃπά περὶ ἀπάοτι- 

ΙΝΌΕΧ. 1δ5ὃ 

βίοοά 130] 

εἰσδέχεσθαι νν]1}} σ6η. 461 
εἴσομαι 209 ᾿ 
εἶτα, ἴῃ {πὸ ὈΘρίπηϊηρ οὗ αὶ ϑθπέθηοθ, 

δῦθ. εἶτ᾽ ἅπα ἐπ᾽ οουΐ, 1277. ποί- 
ευὐἐ δἰωηπαηρ ΟΟΤ 

ἐκ υπάοιβδίουὰ 9. στὰς ἐξ ἐπάλξεων 
1022. δ5 [μαἱ. ἐκ 123} 

ἕκαστος νυνὶ} ΡΙυτ. 1208 
ἔκγονος απὰ ἔγγονος 1122 
ἐκδεικνύναι 589 
ἐκδέχεσθαι "ἃ ἐνδέχεσθαι σου, 409 
ἐκνεύειν θ98.1. 1107 
ἐκπίπτειν. τὰ. ἐκπεσόντα 1422 
ἐκπλῆσαι ἀτὰ ἐμπλῆσαι σοπΐ. 178 
ἐκπνέω 1107 
ἐκποδὼν μεθίστασθαι 40 
ἐκπονεῖν ἀπα ἐκτελεῖν οοπῖ, 1602 
ἐκπρεπὴς, εὐπρεπὴς, εὐτρεπὴς 110 
ἐκσωρεύεσθαι [211] 
ἐκτάδην 1112 
ἐκφέρειν. ἐξοιστέον 124 
ἐκφεύγω φεύγων 125] 
ἐκφύειν ὃ. 
ἐλάτη ἴον ναῦς 215 
ἐλελίζω 1529 
Ἑλλὰς ἴον “Ἑλληνικὴ 1524 
ἐμός. δὐμὸς, τοὐμὸν 858. δὐὑμοὶ, οὑμοὶ 

Θ41 

ἐμπίπτειν. τὰ ἐμπεσόντα 1422 
ἐμπλῆσαι ἃπ4 ἐκπλῆσαι ουηΐ, 173 
ἐμποδὼν 118 
ἔμπροσθεν πὰ ὄπισθεν σοηΐ, 1425 
ἔμπυρα ὄμματα 1380 
ἔμπυρος τέχνη 998 
ἐν σοὶ 1.608. οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σὰ 

1291 

ἔναγχος 20ὺ 
ἐνάλιος ὃ. 6. 

σοῃΐ, 1172 

ἐναντίαν ἀπά ἐναντίων οομῃ!ῇ, 1271 
ἔναυλος 1589 
ἐνδελεχῶς ἀεὶ 1422 
ἐνδέχεσθαι ἀπ ἐκδέχεσθαι σοι, 400 
ἕνεκα απαἀοτιβιυοὰ 1880. 1697 
ἐνήλατο 119 
ἐνθένδε, ἔνθεν δὲ 1419 
ἔνοπλυς ἃπιὶ εὔοπλος οοηΐ, 809 
ἐντρέφειν ἃπὰ ἀνατρέφειν εοηΐ. 379 
Ἐνυάλιος ἀπὰ ἐνάλιος οοηΐ. 1172 
ἔνυδρος ἀπ εὔϊδρος οοπί, θ09 
ἐξαιρεῖν, ἐξαίρειν 520 
ἐξαλλάσσειν ἀπὰ ἀπαλλάσσειν ἐοοηΐ, 

1424 

ἐξαμείβω 18] 
ἐξανίημι 408 

ἐνάλιος αιἃ Ἐνυάλιο; 
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ἐξανύτειν, ἐξανύττειν, ἐξανύειν 408. 
826 

ἐξαυδᾷν ἃπα προσαυδᾷν οοπΐ. 1264 
ἐξεικάζειν, αιινταοηΐ οἵ, 164 
ἐξείκασμα στέρνων 164 
ἐξελαύνειν. ἐξελῶν ἴον ἐξελάσων 610 
ἔξεχ᾽, ὦ φίλ᾽ ἥλιε 556 
ἐξολισθαίνω, ἐξολισθάνω 1898 
ἐξονειδίζειν 1090 
ἐξορμίζεσθαι 800 
ἔοικεν νυ Ἰῃ, ΔΙ. ξαΐ. 144] 
ἔπαθλον 1217 
ἐπακτὸς 851 
ἐπαλαλάζειν 1410 
ἐπαντέλλειν 103 
ἐπεὶ ἀῃ ἃ ὡς ουηΐ, 1448 
ἐπεὶ, ἤ ολη, ἐιο ἐΐηιο βῖησο, 72 
ἔπειτα μετὰ ταῦτα 127 
ἐπέσσυτο, ἐπέσυτο 1081 
ἐπέχω νι ρᾶτί. 459. ἐπίσχες 910 
ἐπὶ αηἀοτβίοοά 291. νι ρθη. πα ἀαί. 

1147. αὶ ἀαί. δηὰ αοου8. 1394. 
ἐπὶ ἀῃὰ ἀπὸ οομπῖ. 1238. ἐπὶ δηά 
ἐς οὐ εἰς σοηΐ. 77. ἐπὶ τοῖσδε [258 

ἐπίδειξις ἃπ ἀπόδειξις σοηῇ, 88 
ἐπιέναι. ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα, ἡ ἐπιοῦσα 

λαμπὰς θεοῦ, τὸ ἐπιὸν σέλας θεοῦ 
1651] 

ἐπιζαρεῖν 45 
ἐπινωτίζειν 0608 
ἐπιῤῥοθέω 1258 
ἐπιστείχειν. ἢ 

1661 
ἐπιστρατεύειν, σοηξβίγ. οἵ, 292 

ἐπόμνυμι. ἐπώμοσα 418 
ἔπος 892 
ἐποτοτύζω 1052 
ἑπτάπυλος, ἑπτάπυργος 160 
ἑπτάστομος 294 
ἐπώνυμος 646. 1508 
ἔργον, λόγος, ὄνομα ὅ12. σὸν ἔργον 

454 
ἐρεῖν. εἴρηται λόγος 1026 
ἐρεύγειν 408 
Ἐριννύων, ἃ {Π|5.}}140]6, 1827 
ἐρίπται 1189 
ἑρμήνευμα 480 
ἔρνος Διὸς 198 
ἔρυμα, ηυδπῖ. οὗ, 997 
ἔρχεσθαι ψ ἢ {π6 δος. 8837. ἐλθεῖν 

δηᾷ ἑλεῖν οοπί, 707. 
ἐς 1467. ἐς ἀπα ἐπὶ οσοηΐ, 77 
ἑστίαμά τινι 948. 
ἔτι βοιμείϊιηθβ ἱπίτοδυοθ ἃ ὈΥ͂ ἰτδῃ- 
ΒΟΥ 15 160 

ἕτοιμος 1 ἀπα αἱ πουί εἰμὶ θ88 

ἐπιστείχουσα ἡμέρα 

ΙΝΌΕΧ. 

ευ--- ἃπα α--- οοηΐ. 217 
εὖ, καὶ ΠΘνΘΓ [ΌΤΠ15 ἃ οΥα518 ὙΠ, 1422 
εὐάγγελος φήμη 1232 
εὐβουλία 188 
εὔειλος, εὐήλιος Θ8 
Ἐὔϊος. 666 
εὐκάρπιστος 216 
εὐκλεής. εὐκλεῷ 1960 
εὐλογεῖν 981 
εὐνὴ 960. εὐνῆς ἅπτεσθαι, θιγεῖν 960 
εὔοπλος ἀπ ἔνοπλος 809 
εὐπρεπὴς, ἐκπρεπὴς, εὐτρεπὴς οοπί, 

110 

Εὐριπίδης ἃτιὰ Σοφοκλῆς σοηῇ. 28 
εὑρίσκειν. εὑρεῖν, εὑρέσθαι 411 
ευς, Δ0οι5. ΟὗὁὨ ὈΙΌΡΘΙ ΠᾶΠιε5 ἴῃ, 927. 

ΠΟΙΏΪΏ, Ρίατ, οὗ ποὰη8 ἴῃ, 124] 
εὐσεβεῖν, εὖ σέβειν 1340 

εὔτεκνος, ἴοττη οὗ [Π6 οοτηρ. ἃ 0061]. 
1907 

εὐτρεπὴς, ἐκπρεπὴς, εὐπρεπὴς οσοπί, 170 
εὐτυχοίης 414 
εὔυδρος ἀπ ἔνυδρος οοπῖ, 669 
εὔχεσθαι. ηὔχετ᾽, ηὔξατ᾽ 1388 
εὐχὴ ἅπα ἀρὰ οοπί. 68 
ἐφεστάναι, σοη 511. οἵ, 284 
ἐφίεσθαι νυ 1{ΠΔ σθπ. 541 
ἔχω, ἘΠ δάν. [16. ἴον δύναμαι 421. 

ἴον κατέχω 1172. ἔχων 1. 4. ἅμα 
782. ἔχων ἀη6] ἑλὼν οσοηΐ, 566. ἔχεις 
ἃπᾷ ἔσχες 42. ἔσχες ἀῃά ἔσχεθες 
ἐῤΊα. ἔχε υπάοτβιοοα 1768 

ἔχθιστος ἀπ αἴσχιστος σοηΐ. δ94 
ἔχθος αιὰ ὄχλος οοπί. 898 
ἐχθρὸς ἀπά πικρὸς σοπί. 970 

ΖΕ 

δ ον βὶ ἁτθοηρ ἴἢ6 Ατοδάϊδηβ 45 
ξέβυται, ξέλλω, ζέρεθρον 45 
ζηλῶ σε 414 
Ζήν. τὺν μετ᾽ ἄστρων Ζῆνα 1020. Ζηνὸς 

βρέτας τρόπαιον 1205 
ξυγὸν ἀρχῆς 12 

Η. 

-- πὰ εἰ οἵ βϑδοοῃὰ ρϑιβ0ῃ8 409. 882, 
808. 998. 1686 

ἢ ἀπά εἰ σοηΐ, 909. ἢ ἀπά ἢ οσοπῇ, 427 
ἡγεμόνευμα 1806 
ἠδὲ υδοὰ ὃν 1ῃ8 τ ρ ἀϊδῃ8 1708 
ἥκω. ἧκον 1091]. ἥκω νὺῖῦἢ [86 Ρδσί. 

ἕαϊ. 1091. ΠΣ: ἴογ προσήκειν 812. 
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ἥκειν Ἰοϊπθὰ ἰο ἂῃ δάν. οὗ απ Ἀγ 
ΘόνΘΤη5. {Π6 σοθῃ. 372. ἥκειν ἃπά 
χωρεῖν σοπΐ. 484 

Ἤλεκτραι πύλαι 1150 
ἥλικες 1761] 

ἡλίκη δηὰ ἡ δίκη οοηΐ, 1386 
ἥλιος πᾷ αἰθὴρ οοπί, 614 
ἤλυσις 858 
ἦμαρ «πὰ αἷμα οοηΐ. 1598 
ἡμέρα ἐχθρὰ, ἐπίπονος δῦ0ῦ 
ἥν. ἣν---γε 1668. ἣν ἃπάα εἰ οοπῖ, 1291 
ἡνιοστροφέω 178 
-π-τ-η5; οι. 51η5', οὗ 84]. 1π, 1819 
-τ- ἢ Ρίυγ. οὗ ποιβ ἴῃ --τ-εὺς 1241 

Θ. 

θάκοι 854 
θαλάμη ἀπα θάλαμος ουπῃῇ, 945 
θάλλω 826 

θάπτειν, ἃοΓ. 1. ἃη4 2. ρᾶ55. 986. 
θάπτειν πὰ κάμπτειν οσοηΐξ, ἐὐϊά. 

θαυμαστὰ ὡς 1398 
θεμὶς ἀπ θεμιτὸν οοηῇ. Θ21 
θεὸς ἔγθα θ ὉΠὉ τθἀσηἀαπῦ οὐ νγᾶπίϊηρ' 

ΓὨτΟαΡἪ {Π|6 ΟΥΓΟΙ Οἵ {ΓἈ ΠΒΟΥΌΘῚ8 ὅ 
θέσπισμα πα μάντευμα οοηΐ, 985 
Θεσσαλὸν σόφισμα 1422 
θὴρ, 5ῖπρ'. ἀπ! ρ] τ. οοηΐ. 428 
θίασον 809 
θιγεῖν εὐνῆς 960 
θνήσκειν. θανὼν ἀτπιὰ νεκρὸς εοπί, 1250. 

θανὼν ἃτιιὰ τεθνὼς 1840. θανὼν πὰ 
πέδῳ 1701. θανόντες νεκροὶ 1490 

θοάξω 806 
θρῆνος Δα γόους οοῃΐ. 1649 
θυγατὴρ Ἡλίου, ἠδ πιοοι, 178 
θυμὸς ν 11 ἃ ἀαι. 948 
θυρσυμανὴς 808 

Ι, 

ι, νεῖ ἢ Σ᾽ Ἰοϊποα τυττ {Π8 5 σοοβαἸηρ; 
50}18016 ὈΥ 5Υ}126515 1651 

ἰακχὴ 1321 
ἰαχὰ 105 
ἰδεῖν ἀπ μαθεῖν οὐπῇ, 36 
ἱέναι. ἡ ἰοῦσα ἡμέρα 1651. ἰέναι, ἱέναι 

1332 

ἱέναι. ἱεῖσα 882 
ἱκέτῃ5. ἱκέτις 1 8 
ἵνα, ἐἰπαΐ, αἴτον νϑιῦ5 οἵ γο)ηαϊπῖη", 89. 

ψν10} πάϊς. 218. υπάετδτοοά 784. 
ἵνα γε, ἵνα τε 654. 170Ὁ 

Ειπνὶρ. Ρ]ιωπ. 
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Ἰόνιος πόντος 21 
ἱππεία 806 
ἵππειος, ἵππιος 1792] 
ἱππεύειν, οἵ [Π6 νγΣἱπα, 219 
ἱπποβουκόλοι 28 
ἰσάναι. ἴσθι υπάοτοίοοα 6831. 7322 
ἰσότης δ40 
ἵστημι. στῆναι εἰς ἀγῶνα, δίκην, ἀρχὴν, 

ἔριν, κερίσιν, 1881 
ιτ, π, τι οοηΐ. 1277 
ἴτω πῦρ εἰς. δ8] 
ἰὼ ἀπά ὦ σοηΐ, 382 

Κ. 

Καδμεία μερίμνα 1079 
καζέλη 45 
καθαμέριον 286 
καθανύτειν 468 
καθεστάναι 8ῦ 
καὶ 8.41. ἴον καίπερ 277. καὶ δὴ 898. 

καὶ μὴν 453. καὶ πῶς, πῶς καὶ χς.914. 
1318. ΠΟΘΙ ἴουτ5 ἃ ογαβ]5 ψ ἢ εὖ, 
οχοθρὲ ἴῃ σοπιρουηάδ, 1422. πονον 
[οττ8 ἃ οταϑὶ8 γι ἀεὶ ἐῤ)ά. τπιϑνεν 
{Π6 βεοοπᾶ ρᾶτί οἵ ἃ ϑροπάβθ ἴῃ {Π|8 
ΒΓ ἰοοε οἵ ἃ βθηδτῖυ5 1464, καὶ ---- 
γε 428. 619. καὶ -- δὲ 428. καὶ δηά 
γὰρ οοπῇ, 277. 1495. καὶ δἀηὰ δὲ 
1878. καὶ δηά κεἰ ὅ88. καὶ ἃπά κεῖς 
ἐθϊα. καὶ πὰ κατ---1 759. καὶ---γε 
1227 

καίριος 144 
καιρὸς 48]. ἁαπἀογϑίοοα 292 
κακὸς, ῬΙΔΥ οἡ {118 νγοτὰ 1245 
καλεῖν. κέκλημαι ἴοΥ εἰμὶ 101. κεκλῆσ- 

θαι πὰ γενέσθαι οοτΐ. δ70 
κάλλιον ἀπᾶ κάλλιστον οοῃΐ, δ45 
καλλιπόταμος 054 
κάλλιστα ἀπὰ μάλιστα οοηΐ, 878 
καλλίχορος 198 
κάμαξ 1418 
κάμπτειν ἃπα θάπτειν σοηΐ, 980 
κᾶπος 806 
κάρα διὰ κρᾶτα οοπί,. 1970 
κατ--- ἀπ καὶ οοπί, 1759 
κατὰ ἀπαοτιϑίοοα 815. 822. 1994, νι 

βθ6η. 1594 
κατακωμάξω 868 
καταξαίνεσθαι 110] 
καταργεῖν 16 
κατάρχειν πα ὑπάρχειν σου, 1098 
κατάρχεσθαι δὅ82 
καταστέφειν 1047 
καταφεύγω φεύγων 125] 
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καταχθόνιος ἀλὰ κατὰ χθονὸς ορηΐ. 
829 

κατεργάζομαι 1978 
κατέχεσθαι 197 
κέγχρωμα, κέρχνωμα 1401 
κελεύειν αηδοιδίοοά 1298 
κέντρον ἴον μάστιξ 181 
κερασφόρος 2δῦ 
κήρυξ απαοτδίοοά 1645 
κηρύσσειν. κηρύξεται ἴον κηρυχθήσεται 

1045 
κλεῖθρον, κλῇθρον 02 
κλεῖσαι ἃπα κλῇσαι σοῃΐ, 879 
κλήζομαι ἴον εἰμὶ 10 
κλῆροι 852 
κλίμαξ 98 
κλύδων 818 
κλύειν ἢ σθῃ. ἂπά περὶ ἀπά οτϑίοοα 

1302 

κοιμίζω 191 
κοινός. λέγειν εἰς κοινὸν 1287 
κοινοῦσθαι ννιἱἱἢ ροπ. 1728 
κοίνωμα, κοινωνία 10 
κόμαι ἀπ λόγοι σομῖ, 822 
κομπὸς, κόμπος 609 
κόρος, κόροι οοηΐ. 1764 
κοσμεῖν, κοσμεῖσθαι 1878 

κραθεὶς, κρανθεὶς 1511 
κρᾶτα, κάρα 110 
κρατεῖν, οσοποῖγ. οἵ, 600. 1268. κρα- 

τούντων πα πολιτῶν οσοηΐ. 404 
Κρηναῖαι πύλαι 1150 
κρύπτειν ἃ0Υ. 1. ἃηά 2. ρᾶ88. 986. 

πθαίον 116 
κτᾶσθαι 908 
κυανοχρὼς 817 
κυβευτὴς 1422 

κυβιστητὴρ 1166 
κύκλος ἀπ πόλις οσοπῇ, 760. ἐνιαυτοῦ 

κύκλον 487 

Δ. 

λαιμὸς, λαιμοὶ 1108 
λαμβάνειν. λαβὼν, ἰ. 4. ἅμα 182. λα- 

βὼν ἀπὰ ἑλὼν εοοηΐ, 1438 
λάμπω ν᾿ {ἢ ἀη δοσαβ, 259 
λέγειν τινὰ ἴον τινὶ 1288. ἀλλήλαις, 

ἀλλήλας λέγουσι 2308. ᾿Ιοκάστην λέ- 
γῳ 1001]. λέγω, αὐδῷ, εἶπον, 190. 
λέγειν ἀπᾷ δεικνύειν οοηῃῇ, ὅ40. εὖ 
λέγειν ὅ86. τί λέξεις ; 1289 

Ἀέκτρον, λέχος 900. λέκτρα γάμων ὃ8 
λέπας 24 
λεύκασπις 111 

ΙΝΌΕΧ. 

λευκόπηχυς 1370 
λευκόπωλοι θεοὶ 615 
λευκόχροος 832 
λεύσσειν, λεύσειν 1772. Δ. φάος 1100 
λέχος, λέκτρον 900. λ. ἔχειν ἐδῖα. 
λίαν. τὸ λ. 598 
λιθόβολος 1078 
λιπαρόζωνος 118 
λίσσεσθαι πα ογβίοοα 937 
λόγος ἃπα ἔργον ορροβθεα δὅ12. λόγος 

ἃπα γόος οοηΐ, 1829. 13δδ. λόγος 
ἃηἃὰ ψόγος 206. λόγοι ἃπά κόμαι 
322. λόγος, λόγοι 185 

λοξὸν βλέπειν 1418 
λυγρὸς διὰ ὑγρὸς οοηΐ, 1459 
λύω ἔριν 19 
λωτὸς 799 

᾿ Μ, 

μὰ, ἴοτοβ οὗ, 1020 
μακράν. οὐ μ.--- ὥστε 1376. 
μακρόπνους Δα μακρόπους σοπῇ, 1δ8} 
μάλιστα πᾷ κάλλιστα οσοηΐ, 878 
μανθάνειν. μαθεῖν ἀπα ἰδεῖν σοηπῇ, 86 
μάντευμα ἃπά θέσπισμα οοηΐ, 98 
μάντις, μάντεις 988 
μαστεύειν, ματεύειν 427 
μάτηρ. ματέρος, ματρὸς 814. 1802. 

1542. μᾶτερ ἃπα πάτερ σοπῇ, 1528 
μαχόμενος, μαχούμενος 720 
μεγαλανορία, μεγαληγορία 190 
μέγας, αυδηί, οὗ, 1088 
μεθήκειν 4δ] 
μεθιέναι 388. 124. μεθίεσθαι 529 
μεθίστασθαι ἐκποδὼν 40 
μελάγχιμος 889 
μελαμβαθὴς, μελαμβαφὴς 1024 
μέλας ἀηα μέλεος οοπΐ, 904 
μέλει. μέλον 1100 
μέλεος ἀπά μέλας οοηΐ, 964 
μέλεσθαι 1822 
μέλος διὰ βέλος οσοηΐ. 1051 
μέμφεσθαι ἀπὰ ψεύδεσθαι σοπί. 184 
μὲν ἃπὰ γὰρ οοηΐ, 975. μὲν δἀπὰ μιν 

θ52. μὲν δηα μοι 531. μὲν οὖν 561 
μέρος απάοτοίοοα 1118. ἐν μ. 1447 
μεσάγκυλον 1157 
μεσόμφαλος 244 
μέσον ἀπά μέσων σοπῇ, 26 
μεταφέρειν ἃπὰ ἀναφέρειν οοπῖ, 142 
μεταψαίρειν πα μεταψαύειν σοῃΐ, 14θὅ 
μὴ, σοπϑίι. οΟὗἨ 1Π18 ρΡᾶγ 0186. δέοι σϑι5 

οἵ ἰβαιίηρ 67. μὴ ὕχειν, μὴ ἔχειν 
418. μὴ ἀπά εἰ οοπΐ, 91. μὴ ἀηὰ μὴν 
οοπῇ, 1038. μὴἡὴ δῆτα 7417 



ὈΝΕΕΚ ἹἸΝΌΌΧ, 

Ῥὴν ἀπιὰ μὴ σοι, 1638. γε οἴϊθη δο- 
σομΡδμῖ65 ἀλλὰ μὴν, καὶ μὴν, οὐδὲ 
μὴν, οὐ μὴν, ἰδιά. 

μήνιμα, μῆνίς τινι 9.18 
μήποτε ἅτ οὔποτε ἀϊον 580. μήποτε 

δἃπα μήτε οοηί. 1242 
μήτηρ, σοι! ρουπαβ οἵ, δπά ἴῃ ὡρ 1589 
μιμεῖσθαι, χπδηΐ. οἵ, 1390 
μιν ἃπα μὲν οοπῇ, 652 
Μνῆμο, τὸ Ζήθου, 1.45 
μνήστευμα ἃπὰ νύμφευμα οοηΐ, 1219 
μόγις τλογθ Ατῦο τπδη μόλις 19 
μοῖρα. μοῖρ’ υῦὶ1ἢ ἂπ 6] ϑῖο ἴὰ [Ἐ6 

ϑριπηϊηρ οὗ ἃ [1π6, 1622 
μολὼν ἃπὰ γεγὼς οσοηΐ, 637 
μόνιμος πὰ νόμιμος σοπῖ. 548 
μονομάτωρ 1538 
μονομάχος 1281 
μόνος, ὈΙΆΥ ἀροπ ἴΠ6 ποτὰ, 1245. μό- 

ψνον ὑπαοιβίοοα 1494. 1610 
μονόστολος 184 
μοχλὸς φόβου 1098 
μυριὰς ἀγαθῶν 844 
μυρίος 1480 

Ν. 

Ψ ΟΊ πδίϊπρ 'π ε Βα βοθηοὰ 1418. ν 
δῇ νυ οσοηΐ, 1521. 1018 

νᾶμα, ὄμμα 381 
Ψάπος 814 
ναυβάτης 819 

ναῦται Ἀπὰ ναυτίλοι σοηΐ, 819 
νεανὶς ὥρα 798 
νείσεσθαι, νείσσεσθαι 1249 
νεκρὸς ἃπὰ θανὼν οομῇ, 1250. νεκρὸς 

ἃπά νεκροὶ 1470 
νέμεσις, ἴοντῃ οἵ [Π|| νοςδί., 187 
νέφος 1531 
νηδὺς 11 
Νηΐται πύλαι 1129. 1150 
νιν ἴον αὐτοὺς 1154 
νίσεσθαι, νίσσεσθαι 1249 
ψιφόβολος 218 
ψόμιμος Ἀπα γόνιμος σοπῖ, 8δδ. νόμιμος 

δη μόνιμος 548 
Ψοσεῖν 881]. 1118. [180 
ψύμφευμα ἃ! μνήστευμα σοῃΐ, 1219 
γὺν 8ἅπα γε οσοπῇ, 1088. νυν ἃπα δὴ 

921 

νωτίζειν, νώτισμα 668 

Ιπ 

ξεῖνος, ξένος 40 

159 

ξυγγένεια ἴον ξυγγενὴς 298 
ξύμ. 83. 6471 
ξυνάπτειν 104. 1117. ὅρκους 1256 
ξυνωρίδες 459 

Ο. 

ὁ ἃπὰ οὐ ψΗΘίΠοΥ {ΠπῸν δάτηϊῦ ἃ οτᾶϑ15 
1038. ο ἀπά νυ 1298. ὁ ἃῃὰ σ᾽ οσοῃΐ. 
21Ὁ 

ὁ, ἢ, τό. Αὐίο]θ ἢ ῬγΟρΘΡ ΠᾶΠΙῸ5 
145. τοῦ ᾽γαθοῦ, τἀγαθοῦ 908. τἄᾶθλα 
ἱποοιτοοῦ 1277. τοὖδας ἃ οΓμ515 ποί 
δ Πλ15510186 1688. οἱ μὲν---, οἱ δὲ--- 
1477. οἱ ᾿μοὶ, δὺμοὶ 641. τῆς ἀπά 
σῆς εοπῇ, 1858. τὰ τῶν θεῶν 598. 
τὰ φίλων 414. ὁ οὐδεὶς 607. τὸ μὴ 
οὐχ ἑλεῖν 1192. τὸν νεωστὶ κοίρανον 
1657 

ὀὰ 1986 
᾿Ογκαΐδες πύλαι 1180 
ὀδὰξ 1488 
ὅδε, δεικτικῶς, 8561. 1658. εἰς τόδ᾽ ἡμέ- 

ρας 4806. 110]. ὅδε δὲ 125ὅ. τόδε ἀπά 
τάδε οοηΐ, 488. 1848. τόδε δῃὰ 
τοῦτο δ81. τάδε ἀπ ταῦτα 49]. 
1097. τάδε ἃπμὰ τὰ σὰ 129]. τήνδ᾽ 
πὰ γῆν δ᾽ 1202 

ὄδυρμα ἃπὰ ὀδυρμὸς οοπῇ, 384 
ὅθ᾽ οὕνεκα 1130 
οἱ ἂμ α οσοπΐ, 1868 
οὗ ἐγὼ ἀπά οἴμοι σοπΐ, 884 
οἰδαίνειν, οἰδάνειν 1898 
Οἰδίπους 8604. 8517. 1619. 1548. 160] 
οἰκεῖν δόμον 611 
οἴσεται πιὰ εἴσεται σοπΐ. 260 
ὀλεσίθηρ 61 ὃ 
ὀλισθάνειν, ὀλισθαίνειν 1398 
ὄμμα ἀπά νᾶμα οοπΐ, 381, ὄμμα ᾿Αρτέ- 

μιδος, Κιθαιρὼν 815 
ὁμογενὴς 22. ἴογιη οὗ {Π6 δοοαϑ. 

1907 
ὁμοιοτέλευτον 428 
“μολωΐδες πύλαι 1150 
ὁμόπτερος ἀπήνη 888 
ὄναιο 414 
ὄνειδος δϑῦ 
ὄνομα υπάετδίοοά 12. ὄνομα ἀηὰ ἔργον 

812 
ὄπισθεν ἀπ ἔμπροσθεν σοηΐ, 1425 
ὁποῖος ποῖ ᾿πἰοιτορείνε 892 
ὅπότε ἀπὰ ὅτε οοηΐ. 1060 
ὅπως, το]αῖθ68 ἴο ἐΐηιο, 1164 
δρᾷν. ἑόρακα 1507 
ὄργανα λαΐνεα 114 
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ὕρεγμα 810 
ὕρκιος 1691 
95 ἃπ4 α οοῃῇ, 636 
ὃς, ἢ, ὅ, ὃ ἔοι δὲ ὃ 270, ὅς τε, ὅς γε 

1597. ὃν--- μ᾽, ἣν---- τήνδε 1618. ὃ 
πα ᾧ οοηΐ, 1506. ὃν δη4 οὐ οοηῃΐ. 
1618. ῃ, 50. ὁδῷ, 427. το]ατν 6 τ ίε 5 

ἴο ἃ Τϑιποίθ δηϊθοβάρθης 828 
ὕτε Ἀπα ὅπότε οοπΐ, 1052 
ὅτι δῃὰ τί οοηΐ, 1818 
ὁτοτοὶ, ὀττοτοὶ 1052. 1548 
ὀτοτύζω, ὀττοτύζω 1052 
οὐ ἴον οὐ μὰ 1020. οὐ ἀπὰ ὃν εοῃΐ, 

1013. οὐ διὰ οὐχὶ ὅθά 
οὖδας. τοὖδας, ὃ οἸα515 πού Δἀ 1 551016, 

1088 
οὐδὲ, οὔτε 905. οὐδὲ, ἰο Ὀ6 τοίειγοά ἴο 
ναί ργθεθάθϑ, 1640 

οὐκοῦν, οὔκουν 998 
οὕποτε ἃπα μήποτε αἰἤογ ὅ86 
οὔτε, οὐδὲ θ0ὅ. οὔτε ἃπὰ οὔτι οοηΐ, 

854 
οὔτι 8δ4. οὔτι ἀπὰ οὔτοι σοηῇ, 402 
οὔτοι ὅθ 
οὗτος. τοῦτο ἃπὰ τόδς σοηΐ. 587. ταῦτα 

ἐηὰ τάδε οοπῖ, 49]. 1597. ἦν ταῦτα 
428 

οὕτω νι ἃ σϑῃ. 572 
οὐχὶ απιὰ οὐ οσοπῇ, 804 
ὀφλισκάνειν ἀμαθίαν 77 
ὄφρα αἴζοι νϑι}5 οἵ σομέϊπμαποθ 89 
ὀχήματα 44 
ὄχλος δᾶ ἔχθυς σοπῇ, 898 

Π. 

π, 'τ, τι οοηΐ, 1277. π ἀπά τι 1688 
παιδαγωγὸς 1728 
παῖς ἀτπιὰ βρέφος ΟΥἩ τέκος Ἰυϊπθὰ 22, 

παῖς ἃῃὰ τέκνον σοηΐ, 22. 1443. 
παισὶ ἃτιὰ πᾶσι 1588 

παλαιγενὴς, παλαιογενὴς, ἴοτ παλαιὸς, 
852 

πάλιν δῃα πόλιν σοηΐ, 1245 
πανόπτης 119] 
πανταχῆ; πανταχοῦ 212 
πανταχοῦ ἂεὶ 1422 
πάντολμος 1622 
παρὰ πα περὶ εοηΐ, 898. 115. ογ΄ 6. 1ὴ 

σοΙηροβιίοη 797. οθὅ 
παράβακτρος ᾿δθ4 
παραλαβὼν 1. η. ἅμα 783 
παράμουσος 197 
παρασπίζω 1449 
Παραστάδες 43ὃ 

ΙΝΌΕΚΧ. 

παραφέρειν ἃτιὰ προσφέρειν οσοπΐ, 1156 
παρεῖσθαι 860 
παρθένευμα 1280 
παρθενεύομαι 1051 
πάροιθε 845. 152 
πάρος ὃ10 
πᾶσι ἃπὰ παισὶ σοηΐ, 1682 
πάσχειν. τί γὰρ πάθω ; 90 
πατὴρ σπιϊπουῦ {πΠ6 διίίοϊο 624, πατρὸς 
ἃ πρὸς οομΐ, 697. πάτερ απὰ μᾶτερ 
152 

πάτρα ἃτπια πατρὶς οοπί, 616. 1016. 
πάτρα ἃῃ!ὰ πόλις 79 , 

πατρὶς, πόλις π-. 1644. πατρὶς ἂπά 
πάτρα οοῃΐ, 616. 1016. πατρίδ ἴον 
πατρίδα, τοί πατρίδι 6] 4 

πεδαίρειν ἴογ μετ. 1041 
πεδίον ἃπα πέδον οοηΐ, 850. πεδία ἀ- 

κάρπιστα, ἢ 86αᾳ, 217 
πέδον ἀμ! πεδίον οομῇ, 850. πέδῳ απ ἃ 

θανὼν 1701 
πείθειν. ἐπειθόμην ἃπὰ ἐπιθόμην σοῃΐ. 

1001] 

πενθήρης 888 
πέργαμα 1114. 1192 
πέρθειν Δῃ4 πορθεῖν σοηΐ, 498 
περὶ ἀπαριβίοοα 1862. περὶ ἀπ παρὰ 

σοηΐ, 893 
περιβάλλω 196 
περιβλέπεσθαι 501 
περίῤῥυτος νἸἢ σρη. 216 
περόνη χρυσόδετος 20. 00 
πέσος 1816 
πῇ δηὰ ποῖ σοῃΐ, 994 
πηγὴ δακρύων 881 
πικρὸς ἀῃὰ ἐχθρὸς οοπΐ, 970 
πίμπλημι ὅ82 
πιστός. τὰ π. τοῦ θράσους 21 
πλεῖον, πλέον 540. πλεῖον ἀτιὰ πλεῖο- 

τον σοῃΐ, 612 
πλείων 1405 : 
πλεονεξία ἀπά φιλοτιμία οοπΐ, δ 43 
πλευρὰ ἀπὰ πλευρὸν οοηΐ. 1429 
πλέων 1408 
ποδαγὺς, ποδαγωγὸς 1728 
πόθεν 1680 
ποῖ ἀπιὰ πῇ οοηΐ. 994. ποῖ ἀπά ποῦ 1δ7. 

991 
ποιμὴν ἴοτ στρατηγὸς 1156 
ποῖος, ὁ π. 892, 1718. ποῖόν τι τοῦτ᾽ 

428. τὰ ποῖα 719 
πόλις. πόλεως, πόλεος 221, 1056. πό- 

λις, πόλι 898. πόλις ἀηα βίος οοῃηΐ. 
1008. π. δῃηὰ κύκλος 760. π. πα 
πάτρα 579. πόλιν πα πάλιν 1245 

πολύμοχθος 190. 818 
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ἹΠολυνείκης, ὈΪΔΥ͂ ΟἹ {Π|6 Ὠδηη6, 646. 
ἤογτη οἵ {Π6 δοοὺβ. 1477 

πολύφθορος, ---φθόρος 1080 
πόμπιμος 998 
πορθεῖν πιὰ πέρθειν οοηΐ, 408 
πόρπαξ 1148 
πόρπη χρυσήλατος 60 
Ποσειδάνιος, Ποσειδώνιος 195 
πότμος, ηπδηΐ. οὗ, [8607 
Ποτνιάδες 1140 
ποῦ ΘΧΡΥΙΘΒΒΘΒ. Δἢ ἱπάϊβπαπὶ ὨΘΡΔΙΟΝ 

δὅ8. 1102. ποῦ ἀπὰ πῇ εοηΐ. 994. 
ποῦ ἃπὰ ποι 157. 991 

ποῦς, σοπ!ρουπαβ οἵ, 1598. ΕυΣ]ρ. ρδ:- 
[18] ἴο 1815 νγογᾷ Ἰ722 

πράσσειν. εὖ πρᾶσσε 414. πράσσεσθαί 
τινα δίκην 1665 

πρᾶτον 1540 
πρὸ ἃπια πρὸς οοηΐ, 1499 
προβαίνειν κῶλον 1427 
πρόδομος δη ἃ πρόδρομος οοπῇ, 808 
Προιτίδες πύλαι 11δ0 
προκεῖσθαι 1110 
προμάτωρ 842 
πρόμαχος πα πρόμος σοί, 1259 
προπάροιθε 848. 1δ 2ῦ 
πρὸς, ἰὴ σθη. 64. πρὸς ταῦτα 59]. 

καὶ πρός γε 619. εοῃῇ, νν].}) πατρὸς 
Ο97. νἱτ πρὸ 1499. γιογεουοι 89] 

προσαυδᾷν ἀπ ἐξαυδάν οσοπῇ, 1204 
πρόσοψις πα πρόσωπον οοπί. 1888 
προσπιτνεῖν, σοῃδίτ. οἵ, 300 
προστίθημι ἀῃὰ προτίθημι οσοπῖ. δ08. 

προσθεὶς 590 
προσφέρειν ἃμιὰ παραφέρειν οοηΐ, 1160 
πρόσωπον ἀπ πρόσοψις οοπΐ. 1858 
προτίθημι ἅμα προστ. οοηΐ, δ08 
προὐπάρχω 1238 
προφθῆναι 1400 
προυχορεύω 892 
πτεροῦσσα 109 
πτόλις 1008 
πτύχες δηᾺ πύλαι οσοηΐ, 82 
πτῶμα πὰ σῶμα οοπῇ, 1496 
πυκνὸς ἀπ πύργος οοηΐ, 722 
πύλαι ἃπα πτύχες σουΐ, 82 
πῦρ πὰ φῶς οοῃΐ, 189 
πύργος, πύργοι 888. οσοῃΐ, γγῖ ἢ πυκνὸς 

122 
πυρφόρος, πυροφόρος 699. πυρφόροι 

1992 
πῶλος, }ιυθηῖς, 901] 
πῶς καὶ, καὶ πῶς 1378 

ΙΝ ΌΕΧ. 101 

ῥῦμα 997 

Σ.- 

σ πᾶ ο οοηΐῇ, 218, ττοηρὶν τορθαϊοα 
1521 

σακεσφόροι 139 
σάλπιγξ Τυρσηνικὴ 1392 
σέβειν, εὖ σ. 1341 
σκῆπτρον, σκῆπτρα 600, 1268 
σκιάζεται γένυς 61] 
σὺς, σὴ, σόν. τὸ σὸν 1004. τὰ σὰ απὰ 

τάδε εοπί, 1291. σὸς πὰ σοὶ οσοπῇ, 
100ῶ. σῆς ἀπὰ τῆς σοηΐ, 1258 

σόφισμα 888 
Σοφοκλῆς ἃπα Εὐριπίδης σοπῇ, 28 
σπέσθαι 4817 
σπόνδυλος, σφόνδυλος 1428 
σταλάσσειν. ἐστάλασσ᾽ ἃ ἐστάλαξ᾽ 

οὐπΐ. 1408 

στείχειν. ἡ στείχουσα ἀκτὶς 1651 
στενἄζειν, στενάχειν, στένειν 1568 
στέργειν, ἰο δόαν ὁοπίοπίοαϊῃ, 1099 
στέρεσθαι 92. στερεὶς 1278 
στέφανος, ἑεογόηα, 198 
στικτὸς 1131 
στολιδόω, στολίζω 1101 
στολὶς κροκόεσσα 1δ0ὅ 
στόμα 1182 
στρέφειν ἀπὰ τρέπειν οςοπί, 902 
στρόφιγξ 1142 
σύ. αυδηί. οὗἉ ὕμιν ἴῃ ἘτΙρ. 778. σοὶ 

ἃπα σὸς οὐ. 1609 
σύγγαμβρος, σύγγαμος 488 
συγγνώμην ἔχειν 1009 
συγκατασκάπτεσθαι 898 
σὺν οτηϊ [θα 1610 
συνάπτειν 114. 1890 
συνασοφεῖν 405 
συνέρχεσθαι νι} (Π8 δροι5. 891 
σύνεσις 187 
συνήδεσθαι 186 
συνήκειν 418 
συννεφὴς 1828 
σφαγὴ, σφαγαὶ 871 
σφάλλεσθαι τῆς τύχης 1710 
σφενδονᾶσθαι 1199 
σφόνδυλος, σπόνδυλος 1428 
σχέθω 419 
σχῆμα μάχης 209 
σώζειν θανεῖν 609. σώξεσθαι 137 
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σῶμα πὰ πτῶμα οομΐ, 1486. σ. ἀπή ἢ: 
αἷμα 1517 

νυ πὰ ν σοηΐ, 1521. 169] 
ὑβρίζεσθαι. σημεῖα ὑβρισμένα 1128 

Π: ὑγρὸς ἅμ λυγρὸς εοηΐ. 1458 
ὑγρότης 127] 

τάρβος ἀπά φόβος 372 ὑμνεῖν. ὑμνηθὲν 448 
τάφος ἴον ἀταφία 1668 ὑπάρχειν ἃῃὰ κατάρχειν ἐοηΐ. 1598 
τε, ομδηρ οἵ σοηβί}.. αἰΐθυ, 550. αὐάθ ἃ ὑπεκτρέχειν, ὑπερτρέχειν ὅ87. ὑπεκ- 

Ὀγ σοργίβίβ 47. 148. 518. 847. 1872. δραμούμενοι 887 
1748. οτηιἰ{64 ὈΥ ἰδ βὴθ 4069. ὑπὲρ ἀπά περὶ [8.40 
890. 111. σου ἢ, ἢ γε 654. 1866. ὑπερηνορία 190 
1641. 1008. νι δὲ 46. 200. 767. ὑπέρφευ 8ὅ60 
111. 1012.1114. 1166. 210. 1250. ὑπὸ λύρας 838 
1270. 1409. 1108. 1757. νι} τὶ ὑποῤῥάπτειν 1521 
894 : Ὕγψισται πύλαι 1150 

τεκμαίρεσθαι ἱ. 4. σκοπεῖν 185 
τέκνον, ηπδηΐ. οἵ, 1967. σοηξ, 1 δό- 

μος 1598. γι παῖς 22. 1448. νῈ ἢ Φ. 
τέκος 264. 1302 

τεκνοῦν, τεκνοῦσθαι 882. τεκνοῦν ἃῃ!ᾷ φαεινὸς, φαεννὸς 82 
φυτεύειν οοπῇ. 19 φάναι. φασὶν, ὡς ἤκουσ᾽ ἐγὼ 749 

τέκος ὅιὰ παῖς ἴῃ ΠΟΙ] ΠΟΙΟΝ. 22. τ, φάος ἂπὰ φῶς οοηΐ, 1670. ἴον ἡμέρα 
ἈπΠα τέκνον οοπῇ. 254. 1802 192 

τελαμὼν 1088 φαῦλυς Ορροβοά ἰο σοφὸς ὅθ 
τελεσφόρος ΟἿ φεύγειν. φεύγων ἀποφεύγω, ἐκφεύγω, 
τέλλειν ἴον ἀνατέλλειν 165] καταφεύγω 1231] 
Τελμησὺς, Τευμησὸς 1116 φθῆναι. ἔφθην 1482 
τέρεμνον, τέραμνον 8.48 φθόνος ἃπὰ φόνος οοπί. 489 
τέρμα ἀηᾷ τέρμων σοπῇ, 1371 φίλος. γῆ φ. 1464 
τι, π, τ οοπῦ, 1272. 1638 φιλοτιμία πιὰ πλεονεξίο; σοηξ, 842 
τίθημι ν τ ἴηῆπ. 16. τ. ὄνομα ἰδϊά. φίλτρον. φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν 121 
τίκτειν. τεκὼν ἀῃἢ φύσας οσοηΐ, 84 φλέγω Αείϊνα 248 
τίς. τίς δὲ 608. ΨΠΘΊΠοΥ {16 ἱτᾶρο- φοίνιος ἀπιὰ φόνιος σοῃΐ. 915. 1020 

αἀἴδηβ δάτηϊς τῃη6 Ὠίαςιβ δέζου τί 892. φοιτὰς πτερὸν 1038 
τί θὰ ὅτε σοηἵ, 1818 φόνιος ἅπα φοίνιος οοπῇ. 945. 1020 

τιξ. τι 8Π6 τε σοηπῇ. 894, του, τῳ 1680 φόνος πὰ φθόνος σου. 459 
τλάω, τλῆμι 1140 φόρμιγξ 8317 
τλήμων 384. 889 φράδη 611 
τοί. σύ τοι σι (ἢ {Ππ| πάτο, 190 φρίκη 1299 
τοιοῦτος. τοιοῦτο, τοιοῦτον 1382. τοι- φρίσσειν ἀσπίσιν 1121 

οὔτος πὰ τοσοῦτος οοπ΄. ἐῤία. φροιμίον 1850 
τοσόσδε 1520 φρονεῖν μέγα 41. φρονῶν εὖ, κοὺ φρ. 
τοσοῦτος δια τοιοῦτος σοπΐ, 1332 279, 868. μεῖζον φρ. 11 
τρέπειν ἀπ στρέφειν οοηῇ, 902 φύειν. φύσας ἀπὰ τεκὼν οοπ, 84, πέ- 
τρέφειν, ΔοΥ. 1. ἀπά 2, ρᾶ85. 986 φυκε δῃηᾷ βέβηκε οοπῖ, 875. ἔφυ ἴον « 
τρέω. μὴ τρέσῃς 1093 ἐστὶ 138. πέφυκε ἴον ἐστὶ 930 
τρόπαιον στῆσαι δ81 φύλαξ 1110 
τρόπος. τίνι τρόπῳ 42 φυτεύειν ἀπα τεκνοῦν οοηΐ. 19 
τύπωμα μορφῆς 1θ4 φῶς ἀπὰ πῦρ εοὐῇ, 189. φῶς πᾶ φάος 
τυφλόπους 1504. 1722 οοηΐ, 1570 
τυφλὸς ποῦς, τ. χεὶρ 1564. 1722. τ᾿, 

δειλὸς ἀηά δεινὸς σοῃῇ, 600 
τύχη τὰ θνητῶν 788 Χ. 

χαίρω σπῖῖῃ δοσυ5, 716. λόγοισι 3171. 



ΘσΆΕΕΚ 

αν οπ {Ππ6 νοῦ 627. χαιρέτω ἴοτ 
ἐῤῥέτω 933 

χάλκειος ἀπά χάλκεος οσοηΐ, 1378 
χαρίζεσθαι, ἴαΐ. 140 
χαρμονὴ, χαρμοναὶ 326 
χαροποιὸς πὰ χοροπ. οοπί. 800 
χαρτὸς 627 
χθὼν ἐναλία, «Ἢ, ἐδίαπα, 5. χθὼν ἀπὰ 

γῆ σοπῇ, 826 
χιονότροφος, ---τρόφος 81 
χόλος ΜΊΤ ἀαΐ. 948 
χόρευμο, 664 
χοροποιὸς 809 
χρᾶσθαι, χρᾶται 908 
χρεὼν ὅ 

χρὴ. χρῆν 81 
χρῆμα θηλειῶν 205 
χρίμπτω. χρίπτω 917 
χρόνιος 14 
χρόνος. χρόνῳ 302. υπάοηοιοοα 1114 
χρυσεόκυκλος, χρυσόκ. 180 
χρυσεότευκτος, χρυδοτ., χρυσεότυπος 

221 

ἹΝΏΕΧ. 108 

χρῴζειν 1641 
χωρεῖν ἀπά ἥκειν σου, 454 

Ὁ τς 

ψαύειν γάμων 9600 
ψεύδεσθαι αι μέμφεσθαι σου, 784 
ψόγος ἀπά λόγος ουπ, 20Ὁ8 

ὥ. 

ὦ δπὰ ἰὼ οου!, 298. ὦ ρᾷᾳΐ «ρϑβο! υἱοὶ ν 
302 ἶ 

᾿Ὧγύγιαι πύλαι 1189 
ὧδε ν ἘΠ ρθη. 812 
ὡς, (οηΒ5.}, οἵ, 1475. [Ὁ εἰς ΟΥ πρὸς 

1415. ὡς ἂν, ἐμαξ, 89. ὡς, οίγισο, 818. 
1448. ον, 1098. ὡς ἀπα εἰς οουῃΐ. 
1415. ὡς ἀπῇ ἐπεὶ [448. ὡς ἀπ ὧς 
1138. 1392. ὡς τί 080 

ὥστε νἱτἢ τηἤη. 1868 



ἘΝΟΓΙΒῊ ἸΝΏΌΕΧ. 
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Α. 

ἈΑἰβίγδσι ἔου (Π6 σοπογϑίβ 80. 298. 820. 
1085. 1590 

Ἀσουδβαίϊνε Τ)οιῖς, οἵ 84]. εὐκλεᾶ οἷο. 
1307. αἴΐζου σϑι 8 πδαίθν 1427. δῇϊοι 
Ρᾶτῖϊο. Ρᾶ88. 144. δοοβ, δ ὈΌΒΟΪ αϊ8 
1470 

Α ἀϊδθοίῖνα ἴον δᾶν. 788. 84]. ἴδιαι. στ 
ποαΐ. βυυ58:. 1028 

( ἀταβῖυβ, ἀδαρ θΓ5 οὗ, 18 
Αανθιὺϑ ν τ} ἔχω 116 
“Ἔοἷϊς ἰοττηβ 1041 
Αὐτο] δ η5, ἀγηιοῦν οὗ, 139 
ΑΠΔΟΠΧΟΒΙβΙη5 ὅ81. 808, 1886 
Απορν νἱο]αίοα 405 
᾿Απδροβίβ ἴῃ βϑθηδη 45. 1854 
Αοτδίβ ἰιανίηρ (ΠῈ ἔογτοθ οὔ ρετίθοίβ θ8, 

'. πὰ 2. ρᾶ58. 956. ΑοΥ, οοπ]αηο- 
ἄνα 740 

Αροβίοραοϑβι5 906 
Δρροβίίοῃ 820. 1284. 1277. 1372. 

1591] 
.«Ατοδαϊδηβ, “ϊδ] οί οἵ, 45 
Αὐρῖνθ ἅτ ν, ἃΣΔΟῸΓ οἱ, 111 
Ατρὰβ 129. 1181 
ΔΥᾺΟ]6 νι ργοροΥῦ πᾶτη65 14. ΠΘαΪΘΥ 

οὗ τὶ ροη. οὗ βυδβί, 414. σι 
ποῖος, τίς χε. 719. ν 1} ἱπἤη. 1192. 
Ἰἰτοηῖοδὶ 1657 

Αυριηθηΐ, ψ ΒΘΊΠοΥ πορ]θοίθα ὈΥ͂ ἔτα- 
εἷς νυυϊίθιβ ὅ97. 1252. ομτιεὰ ὈΥῪ 
σοΟρΡγΙϑίβ 1448. 1696 

Β. 

Ῥτϑδίμῖηρ' (αϑρίγαίθ) μανιηρ ἴΠ8. ἴοτοθ 
οὗ {Π6 ἅττ. [8 θ90. 1610 

σ. 

(ἀρᾶπεαβ 119] 
(ὐδβίη, οἢ 116 5ἰτθ οὗ Πϑῖρῃὶ, 244 
Οδπυχιβ, ἀπίν οἵ, 1089 
ΟἸτουτη]οσιέϊοι 5. ὅ8 
ΟΟΙΟΡΒοπία 88. 212 
(Οὐὐτηρᾶταίζνθ ἃπα βιρο1], οομῇ, δὅ4. 

012 

Οὐπιρουπμαεα τγογάβ, ποὶ ἀϊνιἀθα αἱ 
1Π6 επὰ οἵ ἃ 59 πΆσξ5 1397. [ῸΤ 5ἰπὶ- 
ΡῬὶ6 784 

Οἴδβ15 647. 994. 1422 

ἢ). 

αῦνθ ἴ0γ ρβθῃ. 84. 948. ἴ)αΐ. ρ]ὰι, 
ΟἹ βτϑῦ ἀθοϊθηβίοῃ ἴῃ ---σι 89. ἀδϊ. 
ἴῃ ἀοῇπίοηβ οὗ {ΐθι6 ἃἂπὰ μίαρο 4. 
Αἰζον νϑυῦβ βρη γιηρ ἐο υἱοί 40. 
αοουγαϊηρ ἐο, πη. σοηδοηιθπος οἵ, Θ71. 
αἰζου 5 05ῖ. 948 

1 αννθβ, [15 σᾶποπ οὐ ἴπΠ6 ἀιδτοηΐ ἃ 58 
οὗ {π6 580]. ἃπα ορΐ. 68 

Τιρμίμοπηρ, πού οἰϊάρα ὑϑίοτε ἃ 5ῃοτιί 
νόμο], 1230 

Ἰδοτῖς ἀϊαϊθοῖ, 856. οὗ, ἴῃ {μπ6. ἱταρῖς 
γγυϊίθνβ, 8506. 1158. 1507 

αὶ, οἴζοιι Ἰοϑῦ {πσοαρ {γα βου θοτβ, 
ὅθ8. 1248. 1418. πη ρτΟρ Υ]ν 1ηἴτο- 
ἄπορα 481. 1268 

Πλοιοϊδδῖηιο τού μηι 1180 

Ἑ,. 

ἘΠΙϑοη, ΦΙρμίποησ Ὀθίοσθ ἃ 5Βοιΐ 
γΟΥΕ] Ὡοΐ ΒυΒΟΘρΡ]6 οὗ, 1280 



ἘΝΟΘΊΙΙΒΗ ΙΝΌΏΕΧ. 1606 

Ἐπηα ρα 670 
ΕἰΥτΠΟΙΟΣῪ οὗ πᾶπηθ5. ἱπίγοάυσθα Ὀγ 

{ΓΑΡῚΣ ὙΥΓΟΙΒ 26. 818 
ἘυπρΙ465 Ἔχρ αῖηβ ἢ15 βυθ]θοῖ ἴῃ ἃ 

ΡΥοΟΪοριιθ 10. ἀββίρμεα νυ στερθᾶίβ 
νγοτὰβ 449, 124 

ΕΧιίδοῖβ οἵ ἃ βίταῖ αν Ῥατροτί ρῖνθ τἴ56 
ἴ0 ΘΙΤΟΙΘ δ07 

Ἐ. 

ἘΛΤΊ8165 ἀπᾶου σθαι οπ 5) 92 

σ. 

(ὐεπάεσ, τηδβοῦ!]ηθ Ρ]0}. υβθ8 οὗ ἃ 
γγοϊηδη, 1799. ΟΠδηρο οἵ, ἴῃ {}}8 
σοηβίγ, οὐ δὰ]. ψιὰ [μ8 βρβη. οὗ 
δι 5ι. 1790 

Οδπμιίίνα δυβοϊαῖϊα 68, αὐξίεν νϑυῦ8 Θοπὶ- 
Ρουπάρα ψ] ἢ ρῥτθροβιζίουβ σΌνΘ1Ὲ- 
1πρ' ἃ ἀδί, οὐ ἃοουβ8. 406]. δίΓοΥ σεγθ5 
ΒΊΩΙ ΠῊρΡ ἐο ἰουθ 841}. ΟΧΡΥΘ5565 ἃ 
φιαϊλέῃ ὅχε. 791. βεῦνϑβ ἴο ἀθίθσσηϊη 8 
Ρίασθ ἃπὰ ἔἕϊηιθ 807. αἰΐθυ. ἃ ῃθαΐθγ 
(4). 1500 

Οτϑρουῖαβ ΝαζίδηΖ. ἰ 996 

ἨΣ 

Ἡδδυομῖαβ 468 
Ἡϊαΐα5 807. 892 

τ 

Ἰδυαῦϊο5. ϑθοοπα 5114 016 οἵ ἃ {1 Όγδ6]} 
οὐ ἀδοίγ! οαρὶς ποΐ το Ὀ6 ἃ τηοπο- 
ΒΥ 4016 ὅτο, ὅ48 

Ἰατη 5 [ῸὉΓ Βροπάθθϑ ὅ4δ. 1721 
Τπηρογίθος ἴον [Π86 ρῖθϑ. 188 
Ἰηάσϊοαίίνα σοπίουπαθα ἢ {{|6 ΡᾶΓ- 

{1ο1016 608. 1028, 1171. 1788 
1πῆπ. αἴζεν. διδόναι 25. σεῖς ποιηΐῃ. 

488. ἴ758 οἵ ἴπ δβχριθββίπρ ἱπαϊρπηᾶ- 
τἰἰοὴ ὅ80. 1788. Ἰηῇῆπ. ἃπα ρᾶΓ- 
1ΟἾΡ165 οοηΐ, 1094. ὅδ7, 710. 1788. 
[πῇῃ. αἴϊζον δά]. 742 

Τουῖδη 588 21 
Ἰοία ἃ {86 8146. βᾶβιν ομπαηροα ἱπίο ν 

1418 
7ὰη0, ταΐοίατν ἀοἰγ οὗ τπ6 Αγρίνθϑβ 

1382 

1. 

Ταϊυίο8 716. 1758 

Μ. 

ΜΙαυτίαρϑβ, ΟθγομΟἢΪ65 αἵ, 354 
Μοοάβ αἰοτθηΐ, ουπηδοίθα, 91 
Δίοοη, ἀδαρμίου οἵ {ἰΠπ ὅπ, 118 

Ν, 

Νοαΐθυ ῥ᾽ αγ. νὴ} νοῦ ρίατ. 1809 
ΝΊΟθΘ, Ομ! άτρη οἵ, 16] 
ΝΝομιθη ἃπὰ γ65 ορροξβᾶ δ12 
Νιοπιϊπαίλυι5 ροπαάθη5 290. 412. 1475 
Νυτηθθιβ, οπᾶηρα οὗ, ἴῃ ποαπ8, ὈΥ͂ 

{ΥΔ ΒΟ 6τ5, 820. 895. 419. 598. 

6000. 829. 985. 1105. 1171]. 1250. 
1470. 1485. 1686. 1708. 1164. 1π 

νοῦ 5 019 

Ο. 

Ορροϑί[οη5, ποῖ βίο σοτΥ ΒρΟΠΠΙηρ 
1 ΠαΙϊΠ Θ᾽ αἰ ἴῃ {ΠπῸ ἀτίιοϊθ, 812 

Οριαῖῖνο, ᾿)νγθβ᾽ ΠΟ Οἡ {Π|6 τ158 οὗ, 
αἰτθν πὸ ργθίθσιῖθ, 68 

Οτορίϑινυ8 116 

" 

ῬΔΥΠΆβ8ιι:5 ὑίζορ5 28 
Ῥδγίίοῖρ]6 δὰ ἱπῆη. οουΐ, 194. δ57. 

716. 1738. οοπί, στ ἱπάϊο, 608. 
1028. 1171. 1758. ν1{ἰἸἹ νου Ὁ 5 5ἰρηῖ- 
γίην ἐἔο ἀοεϊδέ 459. ΘΧΡΥΙΘ55865 ἃ (0}- 
αϊέϊοη ἄο. 892. ρᾶτῦ. ρ᾽8685. ΘΧΡυ 5565 
8η αἰἐεμρέ 981. ραᾶνί, ἕατ. ὐζου σϑτῸβ 
οὗ πιοέξΐοι 1091. αἰΐζοι ὡς 1198 

Ῥάββῖνϑ ἴον το 6186 882 
ῬοΥρΡ γα 815 205. 898. 1079. 1200 
ΡΊαν ἀροῦ γγουβ ἃπά πδπη65 027. 616 
ῬΙΘομαϑ5πι5 22. 1490. 161 
ῬΙΌΡΑΙ νοῦῦ τι ἃ ἀα8] 09. αἴδυ ἃ 

ηθαΐ, Ρ] τ. 1868. Ρυτ. παταθθι αδοὰ 
10. ἃ ἀυαθία! οᾶ886 428. 1470. ῬΊαΥ. 
δΔηα βῖπρ. οἵ ποὰῃ8 εοηΐῇ, 326. 8395. 
419. 598. 000. 8290. 985. 1108. 117]. 
1256. 1410. 1485. 1680.1708.1 Τ0ά 
οὗ νϑτῦϑ 62] 
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ῬΟΙΥ ΗΠ 65, {πΠ6 Θ᾽ ἀθὺ 1. Θορίοοϊθα 69 
Ῥχεροϑιίίοη ομἰοἀ 291 
Ῥτεβοηΐ ἴον {Ππ|Ὸ μαξῦ 824 
Ῥτοποιῖ, ΓΘ ρ ΠΟ ὴ οὗ, 584, ροββθϑβίνθ 

ἴον ρευβοπᾶ! 3706. ΡΘΥΒΟΠΔΪ ΡΥΟΒΟΙ 8 
τϑρθδίρε ὅ07 

ΕΝ 

Βοάαπάδησν οὗὨ θριτμθίβ ἴῃ ΟἰΟΥ 868 
892, οὗ μιοποὰπβ 884. 627 

ἘἨδΙα να, τείθυρ ἴο ἃ τοιηοΐίθ δηΐθοθ- 
αθηΐ, 828, νη θίπον Σπθιτοραίνα ὈΥ 
1{5617 892 

Ἡδρϑατοιβ 83 
Ὧ68 Ἀπά ποη)θΉ Ορροβϑὰ ὅ12 

ϑ. 

ΚΔΟΡ ΠΟΘ 5, ΣΠ1τΟΥΥ ΟΘΥΘΙΠΟΏΪ68, ὅ82. 
οὐδβεουνδίϊοῃϑ οἢ {56 ἔδιηθ οἵ, θ9ὅ8, 
17} 

Ξϑοοπὰ ΡδΊβοη ἰθτηϊηδίθ5. ἴῃ εἰ 469. 
δ82, 797. 1080 

ΊΠ σαν ἃη6 ρ᾽ατὰ] οἵ ποῦπ5 σοηξ, 926. 
8995. 419. 598. 600. 829. 98ὅ. 1108. 
11171.12560. 1470. 148. 1086. 1708. 

ἘΝΩΑΙΙΒῊ ΓΝΌΞΚΧ. 

1764. οἵὗὁἨἁ νϑγὴ5 621 
ϑροηάθθ ἴῃ ἤῆτῃ ἴοοί, καὶ ποὶ {Π|6 565 

σοπὰ ρα οὗ, 1464 
δαθδ)αποίνο αἴτον τπ6 ρυθίοσι 68 
ϑαθ θυ αιϊνε ἃπα ΘΟΙΏρ ΙΓ. σοπί, δ4, 

012 
ϑγηίαχ, ὉΠΟΟΙΏΙηΟΙ, ἀνανδρία, ---ὅστις, 

819 

Ἴς: 

Τθη865, ρᾶβί ἴῸΥ ρτοβοηΐ, 998 
ΤΠ6 065, βευθη ραίοβ οὗ, 1120. 1150. 

Βθνθη ἙσἢΙοίβ 124 
ΤΠ ββαη ομαγαοίου 1422 
Τταροάν, ργ1Ζ8 οἵὗὈ, 1777 
Ττορῖοβ 126 
Τγτιιθηθ ἰτυταροεί 1992 

γ. 

Δ ϑιθα15, σοηϑίγ, οἵ, 724 
Δ εΙΌ5. Βοιηθίίαθθ ἀθηοίθ αἡ αἐξθηιρΐ 

79. 1251. 1418. 1017 

ψοσαίδνο, ἴοττα οὗ, ἰῇ ποὰῃβ δπαάϊηρ ἴπ 
ι5, 187. 898 



ΙΝΡΕΧ ΑὐσΟΤΟΕΒΌΜ. 

Ἀροΐαβ 1. 1606 
“Ἰϊαπὰβ 542. δ00, 1398. 1790 
“ΖΕ ΒΟΥ] : 

Δρατιμεσηποη 980 
Ῥρεβο 1708 
Ῥτοιηθῖμθυβ 418. 986 
ϑορίθσῃ δάνθυβαβ ΤΠΘΡα5 184. 909 
ΒΌΡΡΙΙο65 800. 1464 

Δηπιηομίυβ Παδιταθῶ ἢ]. 866 
Απἰιπηδοῆυβ 45 
ἈΡοΙ]]οάοτα8 Α {Ππεπιθ π518 160 
ΑΡο]]οηλι5 ἈΠοάϊα8 ὅ26. 1800 
ἈΑρρυϊείαβ 1 
Αγιβίαεϑ 1224 
Αὐιβίορμδῃδδ : 
ΔΟΒΆΤΠΘΠ 565 892 
Ανεβ 412. 1098 
Ναθε 5412. 408. 1866 
Ῥὰχ ὅ. 412. 1277. 1398 
ῬΙαΐαβ 91. 408. 581. 592. 1268 
Ἄδηθ 187. 740. 1613 
ΤΠΘϑιΡ μοηαζαβῷ 740. 1651 
Δ εβρῶ 91]. ὅ98 
Βταρσπιθηία 290. 1981 

Αὐᾶπυ5 948 
Ατἤρπρραϑ 1, 470. 5607. 866. 9850 

ΑὉοπαροταβ 84 

ΟἸοηϊάθ5 1638 

ἋἼοοθῖο δ94 
Οὐτηΐϊοα5 ἱρποΐυβ ἂἃρᾳᾷ Ρ]υὐαγ τα 

1898 

Οταίπας 468 
γε 5 479 

Ὦ. 

θ1ο ΟΠΒγυβοβίοταϑ ὅ42 
Ἰιοσθηεβ [δεῖ 1019 

ΤΙοηγϑβῖὰβ Ταπῖοσ 16. ὅϑηῖον ὅ59 

Ἑ, 

Ἐταρβάοοϊοβ 866 
Ἐριρτάτητηᾶ τῴοαυπι 1022 
Ἐϊγπποϊορίοιπι Μ, 464, 1638 
ἘΤΙΡΙα6Β5: 

ΑἸορϑίιβ 1021 

Απατοίδοῇθ ὅ. 986. 1018 
Ῥδοομο 8592 
Ογεῖϊορβ 1638 
Ἐ]Θοίτα 1038 

Ἡδουρα ὅ42. 557. 809. 988 

Ἡδτδοι ας 572 
Ἡδυοῦϊθβ ΕΘ ὅ. 405 
ΗΙ!Ρροϊνίυϑβ ὅ. 1979 
οι 1419 

Τριροηϊᾶ Α α]1 6515 1230 
Τρμὶρμοηῖα δυρίοα 469 
Μίεάρα 868 
Οτοβίος 1859, 1973 
Ἀ ιοϑα5 892 

Βταριηθηΐα ὅ. 84. 4006. ὅϑϊ. δ89. 
δ67. 718. 1088 

ἘΡΙρτατηπηᾶ ἷ 
Ἐιβίατ Σα5. 1. 26. 108. 1594. 1091 

σ. 

Οτεροτῖυρ Ναζίδηζθηαβ 1896 

Η. 

Ἡαδτροονδίιο 1422 
ΗοΙοάοταὰ5 634 
Ἡεοτοάοίαβ ἐ 80. 1231 

Ἡδβυοῖαβ 45. 108. 468. 668. 1150. 
1422. 1502] 

Ἡοχάλθτα5 89, 1572. 1415 

| 



108 

Ἡοταθτίοιβ Η γιηπιβ 89 
Ἡροτγτδὶϊπ5 218 

Ἡγρίηυβ 1150 

Το 459 

Τυϊαη5 164 

1). 

Τιποϊδπαβ 116. 876. 1398 
Τιαοτδίϊαβ 322 

Μ. 

ΜΙαχίπιυβ δά Ῥϊοπυ βίαπι Ατθοραρίϊδῃ) 
4006 

ΜΙαχίτηαβ Τ γυΐβ 18 
Μίοπδηάοι 1367, 1780 
ΜΟΒΟΙο 1622 : 

Ο. 

Ον!αϊὰ5 512. ὅ88᾽ 

»: 

Ῥαυδβδιΐαβ 639. 1159 
ῬΠΘτθοταῖθϑ 1429 

ῬΏΠΘτηοΩ 1277. 1806 
Ῥμηοβίταϊςι5 531 
Ῥιαηῖχ Οο]ορμοηΐι 866 
Ῥμοῖϊαβ 4682 

Ῥ]αίο 463 
ῬΙαΐδγομιυβ ὅ. 559. 5667. 1307. 1398. 

1638 
ῬοΙὰχ 238. 336. 556 
ῬοΙγθὰ5 788 
Ῥηδοϊδηυ 1. 28 

ΙΝΌΕΧ ΑὐστοεῦμΜ. 

Ῥτονουθῖα ατεοᾶ 559 

Ξ', 

ΟΠ] ϑῖ65. ΑΡΟ] ΠοὴἹ ΒΒΟάΙ ὅ 
ΑἸἸβιορ Δ Π15 ὃ 
ἙΟΤΙρΡΙ 15 1150 
Ἡοτηοτὶ 1070 
ΘΟΡΙΙΟΟ1 15 589 

ϑοχίυβ Επιρί νου 5607. 1859 
ΞΙμηοηἑἄθ5 986 
ΘΟΡΠΟΟΪΘΒ: 

ΑἸἹαχ 1860 
Απίρομθ 986. 1860. 1644 
ΕἸΘοίνα 28. 187. 512. 165] 
(ΕΠ ἀρα5 ΟοἸοπουβ ὅ. 884. Τ᾽ ταπηὶιβ 

1038 : 
Ῥ]μ]οοείείε65 ὅ. 145. 689. 694. 1419 
Ττδοβίπιο 500. 884. 719. 1919 
Ἐταρτηθηία 878. 1398. 1422 

Βιοῦτουβ 34. 308, 469. 105] 
διγαί 15 470. ὅδ6 
δυϊάα5 468. ὅ42. 1398. 1618. 1088 

ἿΣ: 

Το] Θ.]1468 507 
ΤῸ]65 1404 
ΤΠοοάθοίθϑ 1 
ΤΉΘορμ 5 828 
ἹΠοιμα5 Μαρίβίου 718 
Τ͵Ιαρίοαβ ἱποουίυ5 ἃρυά Φ᾿ορθηεδπὶ 

Τιαδύαπῃ 1464 
ΤΖείζοϑ 888 

Χοπορθοῦ 128] 

Ζοῃοάοίαβ 1681 

ΕΙΝ18. 

ΠΠπππππππσεξ ττσΠὺ φοὦἷΨΦσἝοιὍὌἜΨοσἔἘὁοὁΠΘσ 5 τπΦπΦοΦοΦᾳΦΦὋὌἜοἃοος τ τ συ σονοι 

ΡῬΡΕΙΝΤΕῈΡ ΒΥ Α. ὑ. ΨΑΙΡΥ, ΒΕ. Τ1Ι5.ΟΝ ΟΟΒΥΎ, ἘΠΕΕΊ. ΒΤΒΕΕΥ, 



ΤΗΕἙ 

᾿ς "Εἰ 

ΕΌΒΙΡΙΒΘΒΕΝ, 

ἘΒΟΜ ΤῊΣ ΤΈΧΤ, ΑΝῸ ΨΙΤῊ ἃ ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΝΟΤΈΕΡ, 

ΟΕ ῬΡΟΒΒΟΝ; 

ΟΒΙΤΙΟΛΙ ΑΝῸ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥ ΒΕΜΑΒΚΕδ, 

ΟΒΙΟΘΟΊΝΑΙ, ΑΝῸ ΞΕΙΕΟΤῈΕΘΡ 9 

11 5 Ἴ ΒΑ ΤΙΟΝΚ ΟΕ ΤΡΙΟΜΒ ἘΒΟΜ ΜΑΤΥΤΗΙἝ, 

σΕ1, ΘΑΎΥΒ, ὙΙΘΒΒ, ΤΟ. ; 

ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΥΕΒΤΙΟΝΒ, ΑΝῸ ΟΟΡΙΟΌΝ ΙΝΌΕΧΈΕΒ. 

ΒΥ 

ΤῊΝ ΒΥ. 4. ἢ. ΜΑΙ 0, ἢ.Ὁ. 
ἨΒΑῸ ΜΑΒΤῈΒ ΟἿ ΚΙΝΟ᾿᾽Β ΟΟΙΠΕΘῈ 5ΟΗΟΟΙ, ΤΌΝΟΝ. 

ΕΟΝ ΤΗΕ υϑξ ΟΕ Β5Θ6ΗῸοοι5 ΑΝΌ ΟΟιΙΙΕΘΕ5Β. 

ἘΕἘΙΕΤῊ ἘΦΡΊΤΙΟΝ, 

ΤΟΝΏΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ΑΝῸ ΠΟΝΟΜΑΝΞΕ, 

ῬΑΤΕΒΝΟΒΤΕΒ- ΒΟΥ. 

1860. 

.- αὐλοδώ μοι δῥιι χωκαυ, ξένο κε κυ 



ΤΊΌΝΡΟΝ : 
ΞΡΟΤΤΙΒΥΥΟΟΘΕΒ 8114 ΘΗΑΥΥ, 

Νον-ϑ᾽τθοί- Θα δ γθ. 



ΟΕΙΟΙΝ ΟΣ ΤῊΗΒ ὺὃΒΑΜΑ. 

ΓΕᾺΟΜ ΤῊΝ ἸΠΑΝΕΙΒ ΟΝ ΑΝΑΘΗΔΉΒΙΚΝ. 

Ο. ΤΧΙΧῚ, ΠΧΧ, 

(ς ΒΌΒΑΒΙΟΝ ἃπα Τ]οβρ15, ὈΟΐΠ ὈΟΤΏ ἴῃ ἃ 5118}1] Ὀονουσῃ οἵ 
Ατοα, παιηθα Τοαγ 8, Δρρθαγθα θδοῖχ ἂὖ {π6 Πποαᾷ οἵ ἃ ὁοῃπιρδηνῦ 

ΟΥ̓ δοίονϑ, 6Π6 ὁπ6 οἢ ἃ Κιηά οἵ βίαρϑ, [Π6 οὔιοῖ ἴῃ ἃ οατί. 

«ς ΤΠ ΘΒΡ15 Πδα πογΘ ὕΠπᾶη Οη06 566η ἴῃ {Π6 [δβίϊνγα δ, πὶ συγ ἢ] ο ἢ 
85 γϑῦ ΠΥΩΠΒ ΟὨΪΥ ΘΓ 5 ησ, ΟΠ6 Οὗ [Π68 51η 5.618, τηοαηΐθα οἢ ἃ 

{8 Ὁ]6, ἔΌγ πὶ ἃ Κὶπα οἵ ἀἸαοσαθ να {Π6 ὁποσαθ. ΕἾΟΠῚ {Π15 Π1ηΐ 

6 οοπορὶγϑαᾶ {Ππ6 1468 οἵ 1᾿ῃ το ποίηρ ᾿πΐο ἢ15 ὑγαρ θα 165 ἃ δοίου, 

ὙΠῸ ΟΥ̓ 5ΠΩΡ16. τϑοῖτα]5, ἱπίροάποθα ἂὲ. ἰπίογναϊβ, μου οἷνο 

ΤΘΙΙοΓ ο {Ππ6 οποταβ, αἸν1 6 {Π6 Δοίοη, δηαἃ ΤΘΠΘΘΥ 10 ΤΟΓΘ 1η- 

ἰογθϑύηρ, ΤΠ ροοίβ, σγβοὸ {11 {πὲ δα ΟἾΪΥ Θχογοῖβθα {Π6]0’ 
Θθηῖαβ πὶ αἸ ΠΥ ΔΗ ΌΙΟ8. Δ Πα ἸΙΟΘη οι 88 0116, βίσιιοῖς τυ {86 

οἰθσαπῦ {ΌΓΠ15 Ὑγ 101} [Π656 Βρθοΐθθ οἵ οοιηροβιοη Ὀοσδη ἴο 8ἃ8- 
Βατηθ, ἀοαϊοαίθα {Π6Ὶ} ἰα]θηΐβ ἴο ἱταρθαν δηα οομηθᾶγ. ϑόομ 
αἰτον, ἃ σΥθαίθι" νΡΊΘΓΥ νλὰβ8 ᾿π πο πορα ἴῃ {Ππ6 βυ ]θοίβ οὗ {Π6 

ΟΠ ΟΥΠΊΟΙ οὐἨ {π686 ροθῖηϑ. ποθ πὸ 10σα οὗὁἨ {Π61} ΡὈ]Θ Βα Γ 68 
ΟἾΪΥ τομὴ ΠαὈϊ, ΘΧΟ]αϊ πιθα, {πᾶὖ {Π656 ΒΘ Ὀ] Θοΐβ σου [ουοὶρη [ο 

{Π| ὑοῦ βῃ!ρ οἵὁἨ Βαοοδαβ: πὶ {π6 φυϑαίθι Πα μιθο 1 ΓΠτοηρϑα τὶ (ἢ 
5011] ΠΟΤΕ ΘΕΡΌΓΠΘΒΒ ΔΙΤΘΙ {Π6 ΠΟῪ ὈῬΊΘΟΘΒ. 

“ ῬΠΡΎΠΙΟΠτ5, {πΠ6 ἀἸβοῖρ]6 οἵ ὙΤΠΘβρίβ, τηϑᾶθ οἠοῖοθ οὗ {Ππαΐ 
Καπα οἵ νϑύβ6 νυ] ἢ 15 τηοϑῦ βυἱζ8.}0}]6 το {Π6 ἀγϑιηδ, γνἱΖ. Τι]16, 

νγὰβ ὕΠ6 ΔαΓΠΟΥ οὗὨ 50π16 Οἴπθι" οἰϑηρ685, πᾶ Ἰο ὑτασοαν ἴῃ 105 
1η!]Ἀ ΠΟΥ. 

“ΑΒ γγ8 816 1ΠΠΠ|06]ν τηοΤ6 δβδθοίθα ὈΥ {Πο86 τχοθϑ οὗ ψ  ]1Ο 
6 ἃ΄6 υϊύηθββθβθ, (πΠὰπ ὈΥ {Ππο86 οἵἨ ὑυ] 0 76 ΟΪν Θὰ {Π6 
ῬΘΟΙΙΑΙ, ἀὐβογ]5. Θιηρογθα 811 016 ΤΘϑουΟ8. οὗ {πϑαίγϊοαὶ το- 

Α 2 



ΕΝ ΟΒΙΟῚΙΝ ΟΝ 

Ῥγοδοπίδίϊοῃ ἰο Ὀσιηρ [Π6 ἔϊπη6 δηα ρΡ]6ο6 οἵ {Π6 βοθπθ θϑίοσο [Π6 

ΟΥ65 οἵὁἉ {Π6 βρθοίΐαίου. Τὴ 1Παβῖομ ΤΠ 6 η Ὀθοδμλθ ἃ γΘ ΠΥ. 
“Τῇ Πα Πυδὺ {γάρ θα 165 Π6 1ηὐτοαπορα ἃ βθοομπᾶ βδοίου ; δηᾶ 

αὐτου νγατα, οοργίηρ ὕΠ6 Θχϑιηρῖθ οἵ ϑορῇοοὶοθ, ψγῃὺ Πμαᾶ 108 

Θηΐθυθα οἡ Π15 {πθϑίτ 108} οατΘοι, μΠ6 δαμη 66 ἃ Π1τὰ, Ἔν 11:15 

ΤῊ] ΠἸΡΊΙΟΙΟΥ οἵ ρουβοηδσθθ, ὁη6 Οἵ 15 δοίουβ θθοδῖηβ {π6 Πϑῖὸ οἵ 

1Ππ6 ρΐθοθ, δηᾷ αὐγδοῦθα ἴο Πῖπηβ6 1 {Ππ6 ῬΥΪΠΟΙρΡᾺΙ] Ἰηίογοϑῦ ; δπα 
ἃ 5 {Π6 ΠΟΥ 5. ΠΟΥ Π6]α ΟΠὨΪΥ͂ ἃ Βα ΑἸ ύθγη βἰδίζοῃ, ύβογ ]τ8 ἴοοΙς 
ΟΔ16 ἴο Βπογίθῃ 15 ραγί, δα ρου μδρ5 ούθὴ οϑιτθα {15 ργθοδὰ- 

τἰοη ἴοο ἴα: 
«76 ΘΠοΥ 5. ὙΠ Πῖμ 15 0 ἰοηροι οοηποα ἐο οΠδηθηρ 

οονίαϊη οὔθβ ΟἿ᾽ ΒΟΏΡΒ, θαΐ Τηδίς 68 ἃ ραῦῦ οἵ 6 016. Τύ 15 {Π6 

οομλονίου οὗ [πΠ6 τυϑίοῃρα, {Π| ΘΟΌ 56 110 οἵ ἰῖησϑ, {Π6 Τθυτου οἵ 
ἰγγαηΐβ, δῃᾷ {π6 οομῆσδεηΐ οἵὁἨἁ 8411. δογηθίϊπηθβ 10 ρϑγιοῖραΐθβ ἴῃ 
1π6 τοίίοη ἀατγίηρ 105 Ὑγ 016 ΘΟΠΓ]ητΙ8 66. 

« βου] 5 οοποοὶνϑα ὑπῶῦ Π15 ΠΘΙΌΘΒ. οασπιῦ ποῦ ἴο ΟΡ 685 

{ποὶν 1Ιἄθα5 πΚ {Π6 οὐονᾶ, δηα {πᾶ {ποῖ ἀἸοίοη ΒΠ Ομ] α Ὀ6 ἸΠΟΥΘ 

ο]οναῖθα {πῃ νυϊσαν Ἰαηραασο. ΤῸ σῖνθ Ὁ νἱροῦν, οτάβ οἵ 

Θχοορβϑῖνθ ἰθηρίη, ΠΑΥΒΏΪΥ οοπβίγποίθα ΠΡΟ {πὸ Γραρτηθηΐβ οἵ 

βονϑῦαὶ οὔθ υ8, 8.158 1η {Π6 τηϊαϑὺ οἵ ἃ βοπίθῃοθ, |κ Πποϑ86 ρτοπα 

τονυγθυϑ, ἴο 886 {Π6 ΘοΟΠ ρα βοη οἵ ΑὐἹδύορμδηθ8, συμ] ἢ οὐ θυ ]οοΚ 
{π6 ταυαρδγίβ οἵ ἃ ΟἸΓΥ. 

“ Τὸ νγᾶὰβ πθη {Π6 σΘΏΘΤᾺ] ορίηΐϊομ, {πα΄ῦ παύαχθ, ὈῪ θαοβίονηρ; 

ἢ ἴΠπ6 ἃποϊθηῦ ΠΟΙΌΘΒ. ἃ ΙΠ0Γ6 ἸΟῪ βίαΐατθ, μα ᾿τηρΡ ββθα οἢ 

{πιο ῖτ ῬΟΙΒΟΏΒ ἃ 118] ΒΟΥ τυ μοι. Ῥτοσαγθα ΤΠΘτὰ 85 το τοβρθοῦ 

ἔχοι 1Π8 Ῥθορ]6 ἃ5. {Π6 Θηβίϑ!Β. οἵἨ ἀρ ΠΥ ὈΥ ἡ ΙΟἢ. ΓΠΘΥῪ ὙγΟ ΓΘ 
αὐϊομάθα. “ΒΟ γ]αβ ΠΟΥ ου γαϊβθα Π15 δοίουβ Οἢ ὨΙΡῊ 5015 
οἵ Ὀυβικῖη5. ΗΜ οονοιθα {ποῖ ἔθαΐατοβ, συ] ἢ νου ΓΓΘαΘΗΠΥ 
αἰβαρυ ΘΔ 16, γι ἃ ταϑβῖς ὑπαῦ ΘΟμΟΘαΙ θα {Π|61}} ᾿ΤΓΘΟΌΪΑΡΙΥ. 
Το οἸοιπμοα ἐπθηι ἴῃ Πονῖηρ ἃηα τη ρη]Ποθηῦ ΤΌ 065. [ηβίοδα οὗ 
{Ππο86 ψτθίο θα βοα Ὁ115. Ὑν Π] ΟἿ. Ὑγ616 ΤΟΤΙΩΘΥΙΥ ογθοίθα ἴῃ Παϑίο, 
16 οὐίαϊπθα ἃ {πθαΐτϑ {Υ Π15Π 64 τυ 10 το η6 8, ἃπα οι Ὁ61115Π68 

τ ἀδοοναίίοηβ. ΗἬρτθ {Π6 βουπῃά οἵ [Π6 ὑγυϊηροῦ νγγὰ8 Του τ 6- 

τΤαϊθα, ἸποΘη 56 Ὑγὰ8 66 ἴο ὈΌΤ ΟἹ {Π6 ΔΙΑ Υ8, [Π6 Βῃδ 665 οἵ {Π68 

ἀοαᾷ ἴο 411586 ἴτοπὶ π6 τοταῦ), ἀμ {π6 ΕἼΤΙ65 ἴο ταβἢ [ΠΟ {Π6 

συ] οἵ αγίαττβ. 
“ ΖΒΟΠγ]ὰ5 γᾶ5. ΘΟ Β.6. ὅ2δ, [6 γ6 8 75. αἰΐου ΤΊθϑριθ πᾶ 

δοίθα Ὧ15 ΑἸοοϑῦβ, ΗἨθῤ Πδᾶ ἴον" Θοῃ θ ρΟΥ ΓΙ 5 δ Πα ΘοΟΙμρΘ ΟΥ̓ 



ΤῊ ὍΒΑΜΑ. Υ̓ 

Ὁ Σ]υ8, Ῥιδίηδθ, ἃηἃ ῬΉ ΡΥ ΏΙ ΟΠ .8, ΠΟΒ6. ΟἼΟΥΥ Π6 ΘΟ] ρβθά : 

δα ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ, γγηλ0 τἰνα] 16 Π15 οση. Ηδ αἸθα 1ἢ 5161 γ, αἵ 

{π6 οοατ οὗ Ηΐογο, ἀρϑᾶ 70. 
“ ΒΟΡΒΟΟΪ68 νγᾶβ ΡοΓη οὗ ἃ τϑραΐβ]6 [Ἁγ οἵὁἨ ΑΥΠΘη8, ἴῃ {ἢ 6 

41 γϑϑιν οἵ {ΓΠ6 ΤΟᾺ ΟἸγιμρίδα, δῦουΐ 27 (ον 80) γϑδῦβ αἰἴψου 

{π6 ΙΓ οἵ βοῦν ]α8, πα 14 Ὀοίοτνο {πα οἵ ᾿αστιρΙ 465. Ηθ τγὰβ 
28 γᾶ οἵ δρῷ θη Π6 ὈΘΟΘΠ]6 ἃ ΘΟΙΩΡΘΌΙΟΥ γι ΒΟΉ] 8. 

ὙΠ Ἰαζίον, οἴη θα αὖ {Π6 ργυθίθυθηθθ γι Πδα Ὀ6Θη οίνθῃ ἴο 

Ὦ]5 Ταῖναὶ, τυ γα βοοη δ οι Ἰηῦο 5ΊΟΙγ. ΒΟΡΠΟΟΙΘ5 αἰθδα αὖ {Π6 
96 οἵ 9]. 

“ΤΠ βονθυθισΥ οἵ {Π6 βίαρ βθϑιηθα ἰο Ὀ6 ᾿ῃηϑατοϑα ἰο 80- 
ῬΏΟΟΙΘ5 ; Ὀυ} 5. {ρα ρἢ Παα ὍΘΘη τιζηθθβθα Ὀγ ὑπ6 γουίῃ 

ἘατΙρΙ 465 ; ΠΟ ἀϑρὶτϑα ἴο θιηυ]αΐθ 1δ, ουθα Ὑ 8116 μ6 τνὰβ ἐαΚίπρ' 

Ἰβββοῃβ οἵὗἨ β]οααθηοθ ἀπᾶθὺ Ῥυοαϊοαβ, ἃπα οἵ ΡΠ1]ΟΒΟΡΗΥ ὑπᾶοὲ 

ἈΠπαχΧαρούαθ. Ηδ νγὰ8 β566ῃ, ὑβμουοίογο, δὖῦ {Π6 ἃἂσϑ οἵ 18, ὁ ΘηΐῈΡ 

{η6 {ποϑύρ]οα] ΘΔΥΘΟΥ, ΠΟ ἢ ἢ6 ἃηα ΒΟΡΠΟΟΪΘ5. τᾶ 10 αἰνὰ] 

ΒΡΘΘα, {6 ὕνγο βριυ θα ΘΟΌΓΒΘΡΒ ὙγΏ1Ὸ.. Ὑγι 0 δα σ8] ἀὐάοαν ραηΐ 
ἴοι. {π6 νἱοίοτυ. 

“« ΤΠουΡ ΣΙ ΡΙ 465. ροββοϑθθα ΤΔΗΥ͂ Ὀ]θαβῖπο ΘΌΔ] 1165. οὗ 

ζη1η6,, Π15. ΒΘΥΘΥΙΥ ἴῃ ΘΘΏΘΓᾺΙ] ὈΔΉ1ΒΠ6α ἔγοτὴ Π18 811 {Π6 φὙΔΟΘΒ 

Οἵ 1ΓΠ6. 5}1116, Δα {π6 ὈΡΙΠΠ]αηῦ ΘΟ]ουΣΒ οἵ 710γ. Ηρ, ἃ8 ψ68]] ἃ8 

ῬΡΘΡΊΟΙ65, μπδα οοηύγαοίθα {Ππ15 Πα Ττομὰ {πΠ6 ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ Αμπδχα- 
ΘΟΥΆΒ, {Π|611 ΘΟΙΏΠΊΟΙ τη ΔΒ 1. 

«( ὙαγΙοι 5 ΤΘΆΒΟΩΒ πη πορα ἢ1π), ἐουγατθ {Π6 οἷοβα οὗ [15 11{6, 

{ο τοῦτο ἰοὸ Ατοποίαυσβ Κιησ οἵ Δίδοθαοῃ, γγηο ἰηνιθα ἴο 18 

Φουα 811] ψὴο Πα αἸδύηρ 564 {ΠΘ.ΊΒΘΙν 65 ἴῃ  οναΐασο δηα [Π6 

ατβ. Ηδ ἀϊδά ἀρϑᾶ δρουΐ 76 (Β.ο. 406). ὙΤΠπο ΑἸΠθηΐδηβ βοηξ 
ἀδρυΐο5 ἰο Μδοθάοῃ, [ο βο]Ἱοῖῦ {πᾶῦὺ ἢ15 ὈοάγΥ ταϊρηῦ θ6 Ὀγοπρΐ 

Ῥδοῖς ἰο Αἰμθηβ: Ῥυύ Ατομοίααβ, πὸ δα δἰγθααν οἵνθῃ ΡΌΡ]1Ο 

ΒΙΘῺΒ Οἵ ΠῚ5 στἹοῖ, τοαϑϑα ἴο συδηΐὺ {π6 τϑαπθβί, δηα Θοηβι θυ θα 

Σὺ ἃ5 δ ΠΟΠΟῸΣ ἴο Π18 βίαίθ ἴο ῬΡΘΒΘΥν 6 {Π6 ΥΟΠΊΔΙΏ5 οἵ 50 στϑαῦ 

ϑ᾿ ΙΏϑ8ηῃ. ΗδᾺ οδιαβοα ἃ τηβρηϊποθηύ τοι ἰο Ὀ6 διθοίθα ἔο Πΐτη, 

ὮΘΔ] 5 ΟΔΡΙ(8], Ῥ611Δ. Αὐ {1πΠ6 ββῃθ {{ὴ6ὸ {πΠ6 ΑἸΠΘΗΪΔ 5 
ΘΡΘοίΘα τὸ Πίιὰ ἃ θηοίαρῃ, οἡ {Ππ6 τοδα νυ ΒΙ0 ἢ 1645. ἔσομι {Π6 

ΟΙν το {Π6 ῬΊχοΘα8. 

“ ΑΥΠ6η5 Ἰοβύ {8686 ὕτγο σϑ]θγαΐθα ροϑίβ δἰμηοϑῦ δῦ {Π||Ὸ βδ1ὴ6 

{ἶτη6, τ ρΙ 4685. ἃ ϑῃοῦῦ {π|6 Ὀθίογθ Π15 σῖνα]. οδρο νυ Ππδά 

ἘΠΘΥ ΟἹοβοα {πον ΘΥ68, μη ΑὙΙΒΙΟΡΠ8ΔΏ68, 1 5 ΘοΙηΘαῪ οὗ 
Α 



Υ] ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ 

{[π6 Ἐτοσδ, τ ρυδθηίθα ΒδοοθτΒ, ἀϊβουβίοα τα {Π6 πτοίοποᾷ 
{γᾶ 165 νγΥ ΠΟ ἡ 6ΓΘ ρΘΡΟὐηθα αὖ Π}18 [δϑύϊν 15, ἀθβοθηαίηρ ἴο 
{Π6 1π|86γ 8] 5Π8465 ἴο ὈΓΙηρ' δος ΤυυτγΙρΙ θθ. Οἱ 15 ἃυΥῖν ἃ] 6 
ἤπαὰβ {π6 οουτέ οἵὗὁἨ ῬΙαΐο {116 νὰ ἀΙΒθθΉ 8108, {π6 οαπβ6 οὗ 

ὙΠΟ 15. ΠΟΠΟΙΣΔΌΪΘ ἴο ροθίσγ. «ἤβομυ 5 15 βθαίθα οα {Π6 
ἘΠγοπΘ οἵ ἰταρθαγ, ἴο 0 Τα ΡΙ6 5. τηϑῖκοθ οἸδίμη ; ἃπα {16 
ὙὩΘΙ5. ΟΥὁἨ 680} ἃ6 ἴο Ὅ6 αἰδουβθθᾶ, δόρῇοοΐοβ ἄθοϊαροθ ἴον 
Αβογ]ὰ8 ; ΤΥ ἰο ΔοΚηον]θασα ΠΪπὶ [ῸΣ [15 τηδϑίθυ ἢ 6 15 
γ]οίοι : δηᾶ 1[ ἢ6 15 νδηαυϊβῃθα ἴο αἰβραΐθ {π6 οὐοσσῃ 1} 

Τα ρΙ 465. ΤΠ6 ΘΟΙΏρΡΘΕΙΟΥΒ. Θηΐο {Π6 ἸΙδύβ ; διηα δϑο, ἃΥσηθα 

ἢ {Π6 βῃα 5 οἵὁἨ Βα 116, ΘχίοἹβ {Π6 του οὗ 15 οὐγῃ ΡΊ 6668, ἃπᾶ 

ἄθρυθϑϑοθ {Πΐ οὗ 5 τίνα) β. Φαυάοτηθηῦ 15 ἰο θ6 ργοπουηοθᾶ ὈΥῪ 

ῬΔΟΟΙα8, γγμο Ἰοηρ Ομ π685 ἀπαθίθι μι ηθα, ὈὰΓ αὖ Ἰθησὴῃ ἀ6- 
ΟΙ65 ἴῃ ἴανουν οἵ “ΒΟ νυ ]α5; πὸ, ὈΘΙΌΓΘ Π6 ἰθανθθ {Ππ6 5ῃ8668, 

ΘΑΡΠΘΒΟΥ τϑαποϑίβ ὑπαῦ ἀσγίηρ 15. ΔΌΒΘηΘΘ ΒΟΡΠΟΟΙΪΘΒ ΤΔΔῪ (δ κ6 
ἢ15 ὈΪδοθ. 

« ΒΟΉ ]ὰΒ ραϊηἰθα τηθη ογθαΐοι Πδῃ Π6Υ οαη 6, ϑΟΡρΠΟΟ]65 

ἃ5 ὕΠ6Υ ουρθῦ ἴο 6, δηα Τα 1ρΙ468 ἃ5 πο Ὺ ἃτ6. ΤΊ] ἔνχο ΤΟΥ ΠΊΘΟΥΣ 

δα πορο]θοίθα ραββίοηβ δηα βιδαδί 8, νν Β1 ἢ. {Π6 Ἰαΐίοι {ποὰρ]ΐ 

ΘΕΡΔΌΪ]6 οἵ ργοάποϊηρ' στοαῦ οἴθοίβα Ηθ βοιηθίϊηθβ γοργθϑοηίϊθᾷ 
᾿ΡΕΙΏΘΘΒΒ68 1ΠΠδηη6 4 νυ] ἰονθ, δα ΓΟΒΡΙΓ]ηρ ΟἸΪΥ ΔΌ]ΓΟΥΥ δηᾷ 

ΟΥΙΠΊΘΒ ; 8Π6 ΒΟΙ ΘΙ η65 [ῖησθ ἀρ αβοα ὈΥ͂ ΘΑΙΔΙΠΪΥ ἴο 5060} 

ῬΟΥΟΓΥ ἃ85 ἴο ΡῈ οονϑυθα νυ τᾶρ8, δη4 8011010 ἃ ψγθίοῃρα 8]1η8. 
“ὙΥΏ116 6 νγὰβ δοοιιβθά οἵ δηθυνδίίηρ ἰγσαρσϑᾶγν, ῃ6 πᾶ ρτο- 

ῬοΒΘα ἴο τϑηάθιυ 10 {Π6 5600] οἵ νυἱβάομι. Ϊὶ [15 ὙΥΠΠΡΒ 16 

Τουπα {Π6 βυβίθιαϑβ οἵ Δ ΠΔΧΔΡΌΓΑΒ, Π15. πηδβίθι, οἡ {Π6 οὐἱσίη οἱ 

Ῥαϊηρ ; δηᾷ {Ππ6 ργθοθρίβ οἵ {παᾶὖ τπογ γ οἵ νυ 1 δοογαΐθθ, Π1Β 
θη, νγὰβ ὕμπθῃ ᾿ηνθϑυσαύπηρ {Π6 ῥυ]ηορ͵ο5. Βαΐ ἃ5 {Π6 
ΑΥΠμΘηΐδηβ μα δοαυϊτθα ἃ ἰαϑίθ [ῸΣ {πὸ ΔΥΌ Π 018] Θ]οα θη 06 1π 
ΥΠ10 ἢ) Ῥγοάϊοαθ Παα οἴνθῃ ΠΙτ ἸΘΒΒΘΟη5, Π6 ὈΓΙΠΟΙΡΆΠΥ αἰτθοίθα 

118 αὐζθῃίὶο ἴο 6] 1 σ᾽ {Π61} ΘΒ; ἃπα {Ππ8 {Π6 ἀοοσίγ!η65 οἵ 
ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΏΥ ἃπαᾷ {16 οΥ̓μδιηθηΐβ οἵ γ]ιθίουϊο γγο 16 ᾿πἰσοαποθα 1ηΐο 

{γασοᾶγ. 

“ ἘΠ ΙΡΙ468 τη] 1ρ1164 δοηΐθμοοβ ἃπα τϑῆθουοηβ. ΗΘ γηδάθ 
10 ἃ ΡὈΙΘαΒῸ 6 ΟἹ ἃ ΕΥ̓ ἴο αἀἰβρίαν 15 πον]θᾶσρ, δηα ΓΓΘα ΘΠ ]Υ 
Ἰη Δα] σοα ἴῃ τ] θίου 8] [ΌΥΠῚ5. οἵ δχριθϑϑίοη. Ηθηοθθ {Π6 α11- 

ἔορθηΐ Ἰπαοτηθηΐβ {πα΄ πᾶν ὈΘΘΠ Ρα5564 οἢ {Π15 ὙΤΙΓΘΥ, Δηα {Π6 
αἸΠ ροηῦ ροϊηβ οὗ υὙἱθῦν ἴῃ ὙὙΠ1ΟῈ Π6 Π]ΔΥ Ὧ6. ΘΟηβΙαθυοᾷ, Α8 ἃ 



ΤῊΕ ὉΒΑΜΑ. ΨΙ 

ῬΆΙΙΟΒΟΡΠΟΣ πα πᾶ ἃ σγϑαῦ πυταρ6} οἵ ρδυι8απ8, Π6 ἀἸΒοῖ 0168 
οὗ Αμπαχαροταβ ἃη {Π086 οὗ δοογδίββ, δίζθν {Π6 θχϑιηρ]θ οἵ 1Π 61 
τηϑβίθυβ, οοηργαία]αίθα ὉΠ ΠΊΒ6 1 γ 85 Οἢ. 566 1ηρ' {Π 61: ἀΟΟΥΓΙΠ65 ἃΡ- 
ῬΙαυάοα ἴῃ {86 {Πθ8 18 : δη4 ὉΠποὰρ] {ποὺ α14 ποῦ ρᾷγαομ {Π6ῚὉ 

ὮΘῪ ἱπίθυ ΡΥ ΟΣ ἴῸγ Πανΐηρ Δαταϊ64 ΒΟΙῚΒ ΘΧΌΤΘΒΒΙΟΗΒ ἴο00 ἔδ- 
ψΟυΓΆΌΙ6 ἰο ἀβϑρούϊϑηι, ΠΘῪ ἀθοαγθα ΟΡΘΗΪΥ [Ὁ ἃ νυυϊῖοι ΠῸ 
ἐπβριτθᾶ {π6 Ιου οἵ τηόογὰ] ἀυΐ65 δηᾶ οἵ υἱνίπθ ; δη4 85 "6 ἴου- 

ΟἿΌΙΥ 1πδἰϑύθα οα {π6 ᾿πτηρογίδηῦ ἀοοίγϊηθθ. οὗ τρου]Π]γ, Π6 νγἃβ 
ῬΙδοθα διθοπρ {πΠ6 πα ῈΡ οὗ {πΠ6 Βᾶρ68, δη4 0011} [01 δνϑι Ὀ6 
τοσαραθα δ5 1π6 ρΠ]]ΟΒΟρΡΠο᾽ οὗ [Π6 βίαθϑ. ὍΠΘ Ὀθδαῦ85 τυ ΒΊ ἢ 

π ῬΒΙ]ΠΟΒΟΡΠΘΥΒ ἃ πα ΟΥ̓ΔΟΥΒ ΘαΤΩΪΓΘ 1Π Π15 ὙΥΓΙ 1 ΠΡ5 8.6 ΘΌΒΟ] αΐ8 

ἔααὶίβ ἴῃ [Π6 ΘΥ65 οὗἉ 15 ΘΟ ΒΌΓΟΙΒ. 'ΓΏΘΥ τηδϊηΐδίπ {Πδύ 5010} ἃ 
ἙΠΙΏΌΟΙ οὗ τ]θίογ! 8] ΡΏΓΑΒ68, 50 ΤΔΗΥ͂ τη ΧΙ 5 δ Πα γ6ΗθΘΟ. 018, 

Ἰοαγπθα ἀρ ββίοπβ ἃ πα 1616 αἰδρυΐθβ, ἀἰτη] 15}. {Ππ6 Ἰηΐουθϑί, ἃ 
τϑᾶσοο Βλατῖρ 465, ἴῃ {1158 Τοβρθοῦ, ταο ὈΘΊΟΥ ΘΟΡΠΟΟ]Θ8, γῃῸ 
ἢδ8 5814 ποίμϊηρ τυ ΒΙο ἢ μὰ 5 ποῦ 105 ΠΠ1Υ. 

«ς ὙΠ τοϑρθοῦ ἴο [Π6 οοπάποῦ οὗ [15 ΡΊ6οβϑ, {Π6 ΒΌΡΘΕΙΟΥ 6χ- 
66 ]].6 ποθ οἵὗἨ ϑόρίβοοῖθβ 15. ΘΘΠΘΓΙΠΥ ΔοΚπον ]Θασϑα : 10 ΠΊΔΥ ΘΥΘᾺ 

Ὧο ἀριηομδίγαίοα, ἐπαῦ ΔΙ] πγοϑῦ 811 016 Ἰανγβ οἵ ὑγϑσθαγ μᾶνθ Ὀθθῃ 
ξουτηθα ἔγοιῃ 18 ἀγα Π,88. 

“ ἘΑΥΙΡΙ 65. ΤΆΓΟΥ βαροθοᾶθα 1η {Π6 ἀἸβροβιίίομ οἵ ἢ15 58- 

ἡθοΐβ ; βοιμθίϊηθβ μ6 οἴη αβ ἀρδϊηδῦ Ῥυ Δ 1Π10γ, ΟΠ τη 65 {Π6 
ἐποϊάθηΐβ 816 [ὈΓΟΘα, ἃΠα Ομ ΘΕ 65 Π6 δοίϊοη υγϑηΐβ ὉΠΙΐῪ : 
ΘΙ πχοϑύ δἰνναυβ [86 ΘοΟΙΩρ]ΙΟ Δ Οη5 ἃπα ἀθυθὶορτηθηΐβ οἵ Π15. ῥ]οίβ 

816, ἴῃ ΒΟΠῚΘ τοϑρθοίβ, ἱπηρουΐθοῦ ; δηα 15. ΟΠΟΥ865 Πᾶν ἴτο- 

ΘΌΘΠΕΥ ΟὨΪΥ 8ῃ ᾿ηα᾽τθοῦ γϑἰδίοη ἴο {Π6 δοίΐοῃ. 
“ς ἫΘ ᾿ἱῃηνϑηίθα {Π6 τηρἰΠοα οἵ ΘΧρ] αἰ πῖηρ' 15 Βα] Θοῦ 1η ἃ ΡΓῸ- 

Ἰοραθ οὐ ἸΙοηρ' ργθίδοθ, δἰπηοϑῦ θη γον ἀθίδομθα ἔγοιὴ {Π6 ΡΊθο6, 
1η ὙΙ1ΟΠ ἀβπ8}}γ οπ6 οἵἉ [Π6 ῬΘυβο 8 οἵ [86 ἀγασπηδ ΘΟΙΏ68 οτναγά, 

ἀηα {ΓἸΡΊΑ]Υ ἀοία1}8 411 {πΠ6 ουθηίβ δηϊθοθάθηῦ οὐ το δίγθ ἴο {Π 6 
ΘΟΙΟΙ, σΊν 65. Ὦ15 ΟὟ σΘΩΘΔΙΟΡῪ ΟΥ {πᾶὺ οἵ ομθ οὗ {Π6 ρυεϊποῖραὶ 

ΘΓ δοίουβ, ἸΒΙΌΟΥΠῚΒ. 15 ΟἹ 1{Π6 Οσοδβίοα οἵ [15 ἀθβοθηῦ {τὴ 

Ὠθάνθῃ, 1 ἢΘ 15 ἃ ἀοΙγ, ΟΥ̓ 0 Π85 ο41164 Πῖτὰ ἴου ἔγοιῃ {Π6 
ΤΟΙ, 11 ἃ γηογίδ] : 8Π4 ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ Π1τη56}} ἰο {Π6 βρθοίδίογβ ὈΥ͂ 
Δ θοἸαυῖηρ Π15 Π8ΠΊΘ. 

« ὙΥ Πδῦ 15 ΤηοΥ6 βίγϑηρθ 18, {πδ΄ 1ῃ βοῖηθ οἵ 15. ῬΙΌ]οΟρ 68, ἃ8 

1} το σθβκθη {πὸ ἰηίθγοϑύ ΒΊΟὴ 6 τΙΒη6α ἴο 1ΠΒρ11Γ6, 6 ρ16- 

ΨΙΟΙΒΙΥ ΣΠΠΟΥΠῚΒ πι8 οὗ [16 συθδίθυ ρατὺ οἵ {Πο86 θυθῃίβ ὈΥ Τ ΒΙΟῊ 
Α 4 



ὙΠ . ὉΒΙΟῚΝ ΟἿ 

[6 5Πο]4 οχοῖΐο οἵ ἈΠ Ρ11886. 76 1Π᾿πουσίβο Ππᾷ ΐτη τααϊκίπιο 
ΒΙΑΥ 65. αΙἸΒΟΟΌΥΒ6 {Π|κ6 ΡΠ ]Π]ΟΒΟΡΠ ΓΒ, ἃπα ΚίηρΒ Π|κ6 5]ανβϑ. 

“Τὸ πυυβῦ Ρ6 δἀάοθᾶ ἴῃ ἔἄνουν οὐἨ Ἐπιτῖρί 485, ὑπῶῦ {π6 φΎΘαίαΡ 

Ραγὺ οἵ [15 Ῥίϑθοθ, μανίηρ ἃ. οδ]διηϊ τοι οαἰαβίσορηθ, ργοάπορᾶ 

1π τηοϑύ βγη οἴθοῦ, πα οααδϑᾶ Πΐπη ἴο Ὀ6 οοπϑί οι 85 [86 

Ἰηοϑέ {γα 91. οἵ 411 ἀγδιηδίϊο ροθίβ. 
“ΠΘ ὑπθαΐτθ νγὰβ εὖ ἤγβύ Ὀ0110 1 πτοοᾶ ; θαΐ Πανϊηρ' ἐγ οι 

ἄονγπ ἀατίηρ' {Π6 ρουουτηδηοθ οὗ ἃ ρίθοθ ὈΥ Ῥυδίπαβ, ὁΠ6 785 
δρθοίθα οἵ βίοῃϑ, 

“ΤΠ ργοϑοθηέμη1ι, ΟΥὁὨΘ Βίαρ᾽86, νγὰβ αϊν θα 1ηΐο ἔτῦο ραυΐβ: [Π6 
0η6 ΠΙΡΘυ, ἢ ὙΠΟ {Π6 δοίοτβ ἀθοϊαϊιηθᾶ: δηᾶᾷ {πΠ6 οὔμοσ 

ἴονσοῦ, ἴῃ τυ πῖον {Π6 ΟΠΟΓΡΒ ΘΟΙΩΠΊΟΒΪΥ τγ88 ρἰαοοά, ὙΠῸ Ἰαζίον 
ὙγᾺ5 Τ 566 [6 Π ΟΥ ὕγγοϊγα θοῦ δῦουβ {πὸ ρἱΐ, ἔτομὴ τ ΒΙΟἢ. ἘΠ Υ6 

γνῶ ἃ ἀϑοθηῦ ἴο 10 : 1η {15 βιὑπαύϊοη 10 νγᾶ8 ΘΑΒΥ͂ [Ὁ ὕΠ6 ΟΡ 8 
ἴο {πῚῚ οἰ Π6Ρ ἐονγαγ ἀβ {Π6 δούουβ ΟΡ ἕονγαι β ὑΠπΠ6 βρϑοίαίουγϑβ.. 

“«ὙτΤαρΘαΙΘ5 δηαἃ ΘΟΙΊΘαἾ65 Ὑγ616 ΟΠ ργθϑθηίθα ο {π6 ρυὉ]1ς 

ἀατηρ (Π6 ἰῆτοο ἰδϑίναβ βοϊθιηηΐβοα ἴῃ Ποποῦῖ οἵ Βδοοῃαβ. 

ΤΠ6 ἢγϑὺ οὗ {ΠπΠ686 σχὰβ οοϊογαύθα αὖ {π6 ῬΊτυβ, πα {Π6 76 1 

γγὰβ ὑπαῦ βοηῖθ οἵ {Π6 ρίθοθβ οἵ ᾿ππρὶρι 468. 6 6 ρου ουτηθα ἴου 
πΠ6 ἢν ἐϊπ|6. Τὴ βθοοπᾶ, πδιθα {π6 Οὐοοθς οὐ {π6 ἤοηῶα, 

[611 οὐ {π6 121} οἵ Ἐπ6 τηοητῃ Απύμοϑίουοη (ΕΘ Δ γγ), ἀπὰ 
Ἰαβύθα ΘΏ]Υ ΟὯ6 ἄαγ. «45 {Π6 Ἰηπαθιίαηΐβ. οἵἨἁ Αὐσοα Δ]οη6 ὑσ 8 

Ῥουτηϊ 64 ἴο 6 ργθϑθηῦ δὖ {π6 οο]θγϑίίοη οἵἠἨ {18 [δβϑύϊναὶ, 

Δα ΠΟΘ τοβουνθα {Π611 ὩΘῪ ΡΙΘΟΘ5. ἴον {π6 στθαίου 1)]ΟΠΥ 518. 
Ὑ ΠΙΟΠ. Ὑγ 6 Γ6 ΒΟΪΘΙ  ἢΪβθα ἃ τη ἢ αἰου, πᾶ τ ΒΊῸ ΓΝ -αὐἰτδοίθα ἔχοιμ 

811] ραγίβ δὴ ᾿ἱπῆηι6 ΠαΠΔ]61 οἱ βρθοίδίουβ. ᾿ΓΠΘΥ͂ Θοιητη θη 066 ὁ 

{πὸ 121} οἵ {π6 τηοπίῃ ἘΠΔΡΠΘ ο]οη (ΔΜδτοΙ), ἂμ οοηθηπθοᾷ 
βθυθτα] ἄαγβ, ἀυτηο ΠΟΙ. {Π6 ρίθοθθ ἰηϊθμαθα ἴον ΘΟ ρ 106 

ὍΘΙ ΓΟρΡΓΡοβοηΐθα, 

«6 νἱοίουυ αὖ ἢγϑύ τϑαυϊνθᾶ στϑαῦ θἤογίβι Αἢ δαῦποῦ 0Ρ- 
Ῥοβθά [185 δηΐαροηῖδῦ ψιῦ ὕῃτοθ ἰτασθαῖθβ, δηα μα οἵ {Πο86 

δηΐου ῥα] τη ηΐβ ΠδπΘα ϑαύγυβ. ὙΥΙ {Π15 στοαῦ ἴΌΤΟΘ 616 {Π086 

ἰατηουβ οοηὐοθδίβ ἀθοιαθα ἴῃ 10 ῬΓαύηα5 σαϊηθα [Π6. ὈΓ1ΖΘ 

σαϊηθϑῦ θοῦ γὰ8 δηα ἃσαϊηδῦ ΟΠΟΣ] 5; ΒΟΡΠΟΟΙ685. ἀρδϊηβὲ 

ΒΟ Β 5 ; ΡΙΙ]ΟΟ]65. ἀραϊπβύ Βόρμοο]68 ; ΕῸΡΠουΐοη ἀρϑηδὺ 50- 
ῬΠΟΟΙ65 ἀμ ἀσαίηϑῦ ΕΣ ΡΙ 465; Ὁπ6 Ἰαύίοι ἀραϊηβϑῦ ΘΟρΡΏΤΟΩ πιὰ 

ϑσαϊηβύ ἰοη ; Δα ΣΧ ΘΠΟΟΙΘΒ ἀρδϊηβύ ΠΥ ]ρΡ1468. : 

“6 Τῃ {16 [Θϑύ1γ418, Π10 ἢ Ἰαϑίθα ΟὨΪΥ οπθ ἅἃαγ, ἔνθ οἵ δἱὶκ 



᾿Ὶ 

ΤἸΤῊΕΞ ὉΒΑΜΆ. ΙΧ 

ὉΓΔΤΉΔΙΟ ῬΊθοθϑ, ΘἸ ΠΘῚ ὑγαρ  1685 ΟΥ ΘΟΙΊΘ 168, ΘΓ 6. ῬΘΡΟΤτη64. 

Βαΐύ ἴῃ {πΠ6 στϑαίθν ΠΙοηγβῖα, ϑυ 10 ἢ ΘΟμ πα ἸΟΠΡΘΙ, ὕγγθῖνθ Οὗ 

ΠΙΠΘθη, Δηα 5ΟΠΊΘΕΙ Π]65 ΠΊΟΓΘ, Ὑ6ΙΘ δοίθα. ΠΘ ρϑυ ουιηδποθ 

Ὀθσθη ΘΕ 1η {Π6 Ἰπουη]ηρ, ἃ ΒΟΙΏΘΕ 65 ἰαϑίθα {π6 18 0]6 
ἋΔγΥ. 

“ΤΠ6 ρίθοθβ ογ6 ἢγϑύ ργθδοηΐθα ἕο {Π6 ὈΥΙΠΟΙ͂ΡαΙ ΔΌΠΟΠ, (0 

γγ ΠΟΙᾺ ἰὉ Δρρογίαϊηθα ἴο γθοθῖγ οὐ τϑ]θοῦ ὉΠοιη. 
“ΤΠ οὐόνῃ νγὰβ ηοῦ Ὀοβίονγθα αὖ Π6 Ὀ]θαβατθ οἵ ἃ ἐὰ1:8]- 

(ὰου8 ΒΒΘΙΌΪγ. ΤΠ6 τπϑρ᾽βίταίθ ὙΠῸ ργθϑι θα αὐ {Π6 ἔδβίιν 15, 

δ α566α ἃ 5Π18}} ΠΌΤΟΥ οἵ 1υασοθ ἰο Ὀ6 ἀγάνῃ ὈΥ͂ Ἰοΐ, πὸ 6ἢ- 
σαρθα ὈΥ 8 ο΄ ἴο ἀθοιάθ ᾿πηραγί8}}γ. 

“Αἴ {πΠ6 νυἱούουυ, {16 β8πη|6 ρίθοθ δου] πο τοΤ6 Ὅ6 8δ6- 
Τηϊ 64 ἐο {Π6 ΘΟΙΩΡΘΊ ΙΟΙ ; ΠΟΙ αἴθ ἃ ἀθίθαϊ, υἱτποὰὺ ἀπᾶει- 

ϑοϊηρ ΘΟΠΒΙἀογΆ 016 δἰϊογαίίοθβ. Βαΐ, πούνη βίδα! ησ {815 

ΤΕΡΪΔΌΙΟΠ, ἃπ ἃ ποϊθηῦ ἄἀθοῦθο οἵ [Π6 ρθορὶθ ρουιτ64 ΔΩΥ ρορί 

ἴο ΔΒρΙτΘ ἴο {π6 ΟἸΌΜΗ ΜΠ οη6 οἵὁἨ [Π6 ρίβθοθβ οἵ βου ]α8, 

τοίου θα πα οοντθοίθα 85 ἢ6 υασβα ὈΥΌΡΟΥ ; δηα {Π15 τηιρύμοά 

οἴΐζθη βιοοθϑαβα. 

“ΤῊ6 Ποῦ α5, ΔΟΟΟΙΙηρ ἃ5. {Π6 Βα ]Θοῦ ἀουηδπα θα, νγὰβ Θοηι- 

ῬΟΒΘα οἵ τηθη δη 4 νγοιηθη, οΟ]α Τη6η ΟἹ' γοπίῃϑ, ΟἹ] ΖΘῺΒ ΟἿ᾽ 5[αν 68, 

ῬΙΙοϑίβ, 501 616 γ5, ὅζο. ἴο {π6 πα οΥ οἵ 1 ἴῃ ἱγτασοάγ, ἃπα 24 ἴῃ 

ΘΟΙΊΘΟΥ ; Πα {Π6 ὈΘΥΒΟΠΒ Οἵ 10 γγ6 16 ἰνσαγβ Βαρροββα οἵ 19 ΕΊΣ 

ΘΟΠἀἸΠοη ἴο {Π6 ΡΥ Ιποῖραὶ οπαγδοίθυβ οἵ {Π6 ρίθοθ. ΑΔΑ5 1Ὁ πβθδ!}]} 

ΤΟΙ βθηίθα {ἐΠ6 Ρθορίθ, οὐ δ ᾿θαβϑί ἃ ρατύ οἵ {πθ1, [ὈΓ ΘΙ ΘΉΘΥΒ, 

Θυθη {πουρσῇ βου]6α δὖ Αἴ θη8, σοῦ ΌγὈΙἀἀθη ἴο δοῦ ἴῃ [Π68 

ὉΠΟΥΌΒΟΒ, ἴῸΓ {Π6 58Π|6 ΤΘΆΒΟΩ ἃ5. ὉΠΘΥ Ὑγ6 76 ῬΓΟΒΙ Ια ΤγῸΠὶ 
᾿οίηρ ργθβθηῦ ἴῃ {Π6 σΘ ΠΟΘΙ ἈΒΒΘΙΌΪΥ οἵ ὑπ6 ρΘΟρ]6. 

“ΠΘ δοίουβ γγῇο Θοιηροβθα {πΠ6 ΠΟΥ Β ΟΔΠ6. οα ἴῃ6 βίδϑϑ 

φυθοθαάθα Ὀγ ἃ ἢυΐθ- Ιου, σγῆο τοουϊαΐθα {Π61} βίθρϑ, βοιηθ- 

ΤἸγη685 ΟἿΘ δίζου" {πΠ6 οἴμοι, Ὀὰύ τόσο [ΓΘα θην, ἴῃ ὑγαρθαᾶν, [ΓΤ 66 

ἴῃ ἵγοπί ἃπᾶ ἔνθ ἴῃ ἀθρίϊ, οὐ ἔνθ ἴῃ Ττοηῦ ἃπα [γ66 ἴῃ ἀθρί!. 

ὙΥΒΘη 1Π6 ρίθο6 νγἃβ ἃ σοΙηθαν, [ΠΘΥῪ Ὑγ6 16 ἀϑ.8 }} 7 ΔΥΓΔησΘα ἔουΓ 
ἴῃ {τοπῦ ἃπα βῖχ 46θρ, οὐ 51Χχ ἴῃ Ττοηῃῦ δηα [Ὁ αθθ6ρ. 

“Τὴ {Ππ6 ὁουγβ886 οἵ {Π6 Ρρίθοθ {πΠ6 σπουῦὰβ Βοιῃθίι 165 ρου Του θα 

{Π6 ρατύ οἵ δὴ δοῖου, ἃηα βοιῃθίμηθβ Τουτηθα {Π6 τηΐοσααθ. Τὴ 
1πΠ6 ἢγϑύὺ οδβ86, 16 ἴοοῖς ἃ ραρὺ ἴῃ {Π6 δούϊοῃ, ἃπα βιπηρ' ΟΥ̓ α6- 

ΟἸαϊτηθα υνῖτἢ {ΠπΠ6 ΡΟ ΒΟ οὗ [Π6 ἄτατηδ, {Π6 ΘΟΥΥΡ Θ8 βρθακίηρ' 

ἴου 10. ΟἹ οογίαϊῃ οσοδΒΊΟη8, Ὁ νγὰβ αἰν]θ4 1ηΐο ὕνγο ραγίβ, 
Α Ὁ 



Χ ΟΒΙΟΙΝ ΟΕ 

ποααραὰ ὈγΥ ὕνο Ἰθδάθυβ, ῆὸ τοϊαϊθα οουίϑ]η οἰγουτϑίθποθβ οὗ 

{Ππ6 δούϊοῃ, ΟἹ πηαίαδ!} } 7. ΘοΙητη αἰ θα {Π|61 ΠΟΡΘ5. ἃηα ἔθαγϑ. 

6586. κἰηαβ. οὗ βοθῆθϑ, ὑγΠ]Ὸ ἢ ὙγΘΥΘ ΔΙποϑῦ ἃἸνγαγϑ ΒΡ, ὙΥ6ΓΘ 
ΒΟΙΠΘΟΪ.85 ΟΟΠοΪα θα ὈΥ {Π6 τϑαπίοη οὗ μ6 ὕνο ραγίβ οἵ [Π6 

ΘμοσαβΒ. ἰη {ῃ6 βθοοπα οᾶ86 {Π6 ὁποσαβ. οομΠηθα 1056] το 18- 

τηθηθπσ {Π6 ΘΔ] ΤΆ 0165 1ἸησΙἀθηῦ ἴο ΠαΠΊΘΉΙΓΥ, ΟΥ ρ]ονῖπρ {Π6 

ἀϑϑιβίδηοθ οἵ {π6 σοᾶβ ἴὉ1 {Π6 ἀγδιηδί!ο ρουβομαρο 056 οδβ6 
10 οβροιδβθα. 

ἐς Τλανίησ {Π6856 ΒΟΘΠΘ5 ὕΠ6 ΟΠΟΙ 5 ΤΆΤ ΘΙΥ ααἰ[6α 15 Ρ͵α66. Τὴ 
ὑὴ6 1Ἰηὐου]σα65, δημα Θβρϑοὶα! ν τη {Π6 ἢγρβί, 10 οχϑουΐθα αἰ θγθμξ 
ΘΥοΪαὐ!ου5 (0 ἔπ βουηᾶ οἵ {π6 ἥπίθ. ΤῊΘ γϑύβθθ σγβῖοἢ 10 βυπρ 

γγ0Γ6, πΚ6 {Πο88 οὗ {Π6 οὔθ, ἀἸβροβθα ἴῃ Β.ΠΌΡΠ6Ά, ΔΗ ΙΒΙΓΌΡΗ68; 

ΘΡοῦφθ8, ὅθ. Ἐδο]). Δ 5 ΓΤ ΌῸΡΠ16 ΘΟΡΓΘΒροπ θα ἴο ἃ Βίτορ6, οἰ {ΠῈΣ 
1η {Π6 τἸαϑαβασα δηα ΠΌΌ6Ι οἵἨ {Π6 ν  ΥΈΘΒ, οἱὐ {Π6 πδίατο οἵ {Π6 

Ομδηῦ. Π6 ΘΠ Ὰ] ῬΘΓΙΟΙΙΏΘΙΒ δὖ {ΠηΠ6 ἤγβδῦ βίσορ ἢ υγθηῦ ἔτοῖὴ 

Υἱοῦ το οί; αὖ {π6 ἢτϑ δη ΒΡ ἔλοτα Ἰϑῖρ ἴο τὶρμῦ, πη ἀπ- 

Θα 8] {τη6, δηαἃ τορθαίηρ [Π6 βδη6. 811 ἴο ΟΥΟΙ ορβ8. ΤΉΘΥ 
αὐον να β βίορρϑα, δηα, ὑπυπῖηρ' Του 5 {Π6 βρθοίαίογϑ, Βα ηρ᾽ ἃ 

ΘᾺ πηθ]οάγ. 
“« ῬΔῸ) ἰταροαν ταν θα {Π1766 δοίουβ [ῸΣ {π6 ὕπγδα ᾿θδάϊηρ 

Ῥαγίβ. ΤΠ6 ῬΙΊΠΟΙ͂ΡΑΙ δομοη οϑαβοα {πθῖὴ ἴο ὍΘ ἀνάνγῃ ὈΥ ἰού, 

ὉΠ ἀϑϑιρηθα ἴο ἤθη, ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΊΊΘΏΟΘ, [Π6 ΡΙ666 1η ΜΏΙΟἢ {ΠΟΥ͂ 
ΘΓ ἴο φῬουΐοση. Τῃ6 δαΐῃοι ννὰβ πού 8] ονσθα [Π6 ρα ν1]6ρ6 
ἴο οἴοοδ6 {[16π|, Θχοθρύ θη ἢ6 δα του] θα {Π6 οὔοσ ἴῃ ΟΠ6 

οὗ {π6 ρυθοθάϊηρ [6ϑ]ν 5. 

“ Βρίογεβ {Π6 ρίϑθοθβ βῬθσϑη, δ 16 νγὰβ ἰδ θη ἴο ΡαΥΙῪ {Π6 Ρ]δο6 
οἵ ἀ5ΒΘΙ Ό]Υ ; ἃπα αἰΐου {Π6Ὺ σι ϑηδϑᾷ, αἰ υθηΐ θοα 685 οὗ τηὰ- 
σἰδίγαίθβ. ἈΒοοη ἀθα {Π6 βίαρθ, ἃηα τη848 1108 0108 ΟἿ ἃ ἃ] δ ΘΟῃ- 

βϑογαίθα ἰο Βαθοθαβ. ΤΠ 6856. ΘΘΡΘΠ]Ο68 ΒΘΘΙηΘα ἴο ΠΏΡΙΘ55. ἃ 

ΟΠ Δοίου οἵ βϑηοῦ Υ οἡ {Π6 Ρ]Θ Βα 65 γΥ Π]Ο ἢ ὉΠΘῪ ρυθοθαθᾷ πᾶ 
τ ΒΙοἢ που οομοϊααθᾶ. Τα ἀθοογδύ 5 νυ] συ Β1Ο ἢ ΓΠ6 560 Π6 νγἃ5 
ΘΙ 6] Π15Π|64 γγογ πού 1655 ΒΕ ΚΊηρ' ἴο ὕΠ6 6γ68 οἵ {π6 του! 6. 
ΤΊια Ἰάθα οἵ ποῖ τνὰβ8 Πγϑύ οοποοῖνϑα, 1η {Π| {ϊτη6 οἵἨἠ “ΒΟ ]α85, 

ὈΥ 8 αὐῦϊβῦ ῃϑιηθα Δρδύμαγοιβ, γγῆο, ἴῃ ἃ θα ηΘα ἰγθαί86, 6Χ- 

νἱαϊηθα {π6 ῬυΊηο1 0165 οἢ ΒΟ Π6 Πα ργοοθθάθά. Τηθβ8 ἢσϑβί 

ΘϑΒΆΥ8 ἍὍΓ6 αἰτογνγατ 8 Ὀσουρηῦ ο ρου ϑοοη ὈΥ {πΠ6 οἴἴογίβ οὗ 

{Π|6 Βα ΘΟ β5 Υ8 οἵ αΠβομγ 15, πα ὈΥ {Π|| γγοΡ 5  ΠΙΟἢ ΑἸΔΧΔΡΌΓΔΒ 

δα Πριμοου 5 ρα] ΒΠη6α οἡ {Π6 χα]65 οἵ ρϑυβρθοίίνϑ. 



ΤΗΝ ὍΠΑΜΑ. ΧΙ 

“ ΜδηΔΡΟΙΒ 616 Δρροϊπίοα ἰο ἀοίλανυ ἃ ρατῦ οὗ [πΠ6 δβχρθῃῆβα 

αὐοπαϊηρ {Ππ6 τοργβθηΐαύϊοη. οἱἠ {π6 ρίθοθβ. 1ὴ τϑύυτη [ΠΥ τ6- 
οοΙνϑα ἃ ὑ1ΠΠ|πρ' ρΊθ66 οἵὁ ΤἸπΟΉΘΥ ἔοπι δ οἵ {Π6 βρθοίαΐουϑ. 

“«Αὐ ἢγϑί, δα ὑγ 116 {ΠῚ 6 νγἃβ ΟὨΪΥ ἃ 5128}} υγοοάθῃ {Π6476, 

10 γγἃβ ποῦ ρου [64 ἴο ΤΘαΌΪΓΘ ΔΗΥ͂ {πῖηρ αὖ {Ππ6 ἀοον ; Ὀαύ {Π6 

6 5176 οἵ οὐθίαϊηϊηρ' {Ππ6 Ὀθϑύῦ ρ]δοθθ οδαδίηρ' Γρθαπθηῦ ἀσδΡΓ6 18. ἴο 

ΘΥ156, Π6 ρονθυῃτηθηῦ ογἀθγθα {Ππαῦ, [Ὁ {π6 {πὐαγθ, θα ῬΟΥ ΒΟ 

Βῃου]α ΡΥ ἃ ἀγδοῆμηα. [ΤΊ] στἹο] ὑγο 6 ΤΠ 6 ἴῃ ροβϑβθϑβίοῃ οἵ 81] 
{π6 Ρ]δΘΘΒ; {Ππ6 ΡῥΓ166 σὰ βοὺ τοαποθα ἴο δἃῃ ΟὔοΪ8 ὈΥ {Π6 
γπηδηδσοιηθηῦ οἵἨ ΤΟΙΊΟΪΘ5, γμὸ νυ]5Π 64 ἴο αὐΐαοιι 0Π6 ῬΟΟΙ ΘΙ Ο]8.58 

οἵ οἸ]1ΖΘ}}8 ἴο 15 1πΐογοϑύ. Ηθ οϑαβθα ἃ ἄθοῦθθ ἴο 6 ρᾷ8864, ὈΥ 

γγΠ1Οἢ 1 στὰ8 δπδοίθα, [π΄ ὁπ6 οἵ {Ππ6 τηδοὶβύγαίθβ, ὈΘΙΌΥΘ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 
ἀγδιηδίιο ρου [οσηϑηο6, ΒΠου]α ἀΙβί θατ6 ἴο Θδ οι οἵ {Π|᾿086 ΟΠ] ΖΘΠΒ 

{ντο ΟὔΟΪ], ὁη6 ἴο ΡΥ ἴοι [15 ΡΙαθθ, ἃημα ΔΠΟΥΠ ΟῚ ἴο ἃ58180 ΠῚπὴ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ΒΒ ννυδηΐβ ἀατίηρ {Π|0 Τοβύϊναβ. 

“ ῬΘΥ]Ο1]65 πα ἀββισηθα 1Π6. ΘΧΡΘΏΒ6, ΜΥ10Π νυ 1 ο ἢ Π6 ΟΠ αΡρϑα 
ἴπ6 τογὰϊ {ΓΘαβανΥ, ἴο 6 ἀοίγαγϑα ἔχου {Π6 ΘΟὨἐῚ θα Ὁ10Π8 ἸΘν]θα 
ΟἹ [16 Δ}1165 ἴο τη Κ6 νγἃ1 οἡ 1ῃ6 Ῥαδυβίαημβ. Ἐπ ΡοΙἀθηθα ὈΥ {115 

ἢγϑὺ βοοθϑβ, ἢ6. σοπεπαθα [οὸ αἀγανν τότ {Π6 58 Π16. ΒοΌ166, {1} 

1Ππ0 Τὰπ5 οἵὁἨ {Π6 τη] }Ὺ ὑγθαΒ ΤΥ ὙΘΓΘ 1ΠΒΘΠΉΒΙΌΪΥ 811] ἀθνοίθα 

ἴο {Π| Ρ]ΘαΒ 165 οἵ Ὁπ6 τηυ]υὰ46. ΑἸ ογαΐου πανὶηρ ργοροβϑά 
ἴο ΤΘ βίον {Π|6πὶ ἴο {Π611: ΟΥἿἹΡῚ 4] ἀθϑυϊ πα ίϊοη, {Π6 σΘΠΘΓΆΪ] ἈΒΒΘΙΏΡΙΥ 
Ῥαββϑὰ ἃ ἄθογϑθ ἰου Ὀ]ΔἀἸηρ {π6 ρϑυύβοη, ἀπᾶθι' ραΐη οἵἨ ἀθαί!, ἴο 

τηβηίοη {Π6 Βα] 6οῦ, 1)θιμοβύμθηθβ ὕὑνιοθ αἰθιηρίθα, Ὀγ ἱπαϊγϑοῦ 

Ιηθ8η8, ἴο ροϊηύ ουύ {Π6 1η180 1615 τοϑα τη ΠΤ Όϊὰ 10 ; θαΐ, 46- 

Βρδιτησ οἵ βιροθϑθ, μ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀθοΙατ θα 0Πδὺ πο οἰδησο ουρ]ιΐ 
ἴο Ὀ6 τηϑάθ." 



ΧΙ ΟἘΙΘΙΝ ΟΕ 

ῬΑΒΒΑΘΕῈΒ ΠΙΙΠΘΤΕΑΤΙΝΕ ΟΕ ΤΠῈ ῬΡΒΕΟΕΒΌΙΝΕ 
ΟΒΒΕΝ ΑΤΊΙΟΝΞ. 

ἈΑἘΒΟΗΙΠΟΟΘΗΜ ΡΓΟΡΤΊΟ ΤΆ ΡΙ65 ἃ πηανῦ ΤΔΙΏθο. 

Ηᾳηο βοοοὶ ΘθρθιῈ ρθάθῃ), σγδηάθβαπθ ΘΟ 1], 

ΑἸΘΡ 15 ἀρύμπμι ΒΟΥ ΟΠ 08, οὖ ΡΟρΡ] Δ 685 

Ὑιμηοθηΐθηι βίγοριίαβ, οὗ πδύαμι ΤΟ 8 ἀρ θη 618. 

Ηἶὔον. Α. Ῥ. 79. 

ΝΝον 6 τα Πο 1, Π6ὰ 510 αὐἰηΐο ῥτοαποῦϊου δοία 
ἘΆΡα]α, αατὸ ΡΟΒΟΙ να]ύ, οὐ ϑρθοΐαϊα ΥΘΡΟΗΪ. 

Νοο Τόϑαβ 1ηςουβιί, Ώ151 αἸσ 5 ν᾿ 1606 ΠΟ 8 

ΤηοΙ ἀουϊῦ : ἢ66 απατία ἰοα 1 ρουβοηδ ἰΔθοΥθί. 

Ζοϊῖα. 189, 

Αοἴον!β ραγΓίοβ οΠονβ ΟἸΠΟΙ πη 16 ν]1116 

Τοξοη δύ ; πθὰ αὐ] τηθ 6105 ἸηθΡοϊηδύ δοίαϑ, 

αοᾶ ποὸη ρῥτοροβὶίο οοπάποεύ οὗ Ὠθγθαῦ ἃρίβ. 

76 Ῥομὶβ [ἀνθαίαπθ, οὖ ΘΠ Β1]16 01 ΔΙΏ1ΟΘ, 

ΕΛ τοραΐῖ ᾿γαΐοβ, οὖ διηθύ ρϑοδυθ τη θηΐα8 : 

Π|6 ἄλρο5 Ἰαπᾶθῦ τηθηβθ5 ὈΓΟΥΪΒ ; 116 58] αΌΤ Τα 
ὁ) αϑύϊ181η, ἸΘσθβααθ, οὖ ἈΡΟΥ 5 οὐΐὰ ΡΟΓΪΒ : 

Π|6 ἰθραῦ ΘΟΙΠΊ15858, ᾿)Θοβα 6 ρΓΘοθία οὗ οὔϑί, 

{Π0Ὸ τϑαθδῦ τι 156 718, αρϑαῦ Του ηδ ΒΌΡΘΙΌΙ8. 

1014. 198. 

ΟΔΙΉ1η6 401 το οο γ]] θη οοΥΐανῦ ΟὉ Π]ΤΟΤΠῚ, 

Μοχ οὐϊδιη Ὡρυθβϑίθθ ΘαΙΥΤΟΒ ππᾶδν]ῦ, οὐ ἈΒΡΟΙ 

Τῃοο]υμ1 οτανιίαίθ Ἰοσοαπ ἐθηΐαν], 
Ζθϊα. 220. 

Παρὰ Ἰοηρα ὈΓΘΥΙ Βα ]θοΐα γοοαύῃν Δ ηλΌ 18, 
Ῥ65 οἷα: υπᾶθ θη ὑγ1Π] 6 115 ΘΔΟΡΘΒΟΘΙΘ 5810 

Νοιηθη [δι 0618, οατὰ 56η08 τϑαάουοῦ 1ούα8, 

ῬΥΡΙΠΒ Δα ΘΧ(ΡΘΏΔ ΌΤΙ 5111}15 5101; ΠΟ 108 ὈΓΊᾺΘΙΩ, 



ΤῊΣ ὍΠΝΑΜΑ. ΧΙἼΠ] 

ΓΆΡΟΙΟΥ αὖ ρᾶα]ο ουανοθα 6 νϑηϊγοῦ δα ΔΓ 68, 

ΘΡΟΠαΘΟΒ βία 01165 ἴῃ 1πτὰ ραΐθι πᾶ Τϑοθρὶῦ 

(μα οὐ ρῬδῦ6η85 ; Ποη αὖ 46 5646 βΒοουησᾶ 

Οδϑάονθῦ φαΐ ααδιιδ Βοο 1061. 
Πον. 251. 

Ἰσῃοίατμῃ ἰγ8ρ10 85 ΘΠ 5 ἸΠ  Θη1556 (ὐδιηοθηθ 

Ἰλδιοἴθαν, οὔ ῥ᾽] αυβίυ15 νϑχίββθ ροδιηδία ΓΠΘΒΡΙ8, 
δ ὁδηο θη ἃρουθηΐαθ ρου ΠΟ ἰθοῖ 5 οἱ. 

Ῥοβύῦ πὸ ρουβοηδθ Ρ] Ια 6 ΤΟρΡΟΡΟΥ Πομπθδίδο 

βογ ]α8, οὖ τηοα!]ο15 ᾿ηβίσαγιῦ ρα]ριύα {10 18, 

Τὰ ἀοουϊῦ τμασπαιηααθ Ἰοαα], πἰς1απ6 οο Πα ΠΟ. 

]διά. 275. 

ΕΥροΡα π66 ἰδηΐαμ οδηβ σοπογοίδ ΡΥ] ηδ, 
ΑΑὐὖ σΤανΊ5 ἸΠΟΌΠ ὈΘῺ 5 ΒΟΟΡῸΪΒ ΓΘ 1018 ἐβίαϑ, 

(ὁυδηΐαμα 1111 ΠΟΘ 6 "6 οΥΘσθθ, ἀγα 16 ΘΠ Θ ΠῚ 

1)θη615, οἱ δάηουϑο βἰρηδύα 1ῃ Β011}06 ΟἰοαίτΙΧ. 

ΝΟΗ 8]18Πὲ ΟἿ) Οα]ραμλ ΒΆΘΟΠΟ ΘΔΡΟΥ ΟΠ 1115 ΔΓῚΒ 

Ομ αϊύαϊ ; οὐ νϑίθγϑϑ ἱπουαηῦ ργοβοθηΐδ [π4], 

Ῥιφι Δ] ὰ6 ΠΡ ΘΉ115 ΡαΡῸΒ οὖ ΘοΙηρΙία ΟἸΤΟΌΤΩ 

“ΠΟΙ 85 ΡΟΒΌΘΓΘ. γῆν. Ὁ. τι. 876. 

ἘῸΣ τοῦθ [11] ἸΠΟνΠ]1ο ἢ. οἡ {Ππ|5 Βα] οί, {Π6 Τα θυ 15 16- 

ἔουγθα τὸ {Π6 Οαμάθ ἐο ἐδ Ποααϊηρ Γ᾽ ἐδ αγοοῖβ Τγασοαϊαη5.: 

ΠΑ Ουἱάο ἰο {Ππ6 Πβραάιϊηρ οὗ {πὸ Οτροὶς Ττασραϊδηβ;; οῖηρ ἃ ὅ61165 οἵ 
Ατίιοϊος οα 6 ατθοῖκ γάμλα, ατροὶς ΜΙ οίγοϑ, απ (δποηϑ οἵ (τι οίση. (ο]- 
Ἰθοϊβα δηὰ αὐγδηρθα Ὀγ πὸ ἤδθν. “. ἢ. Μαου, 1). 1)., Ηϑαὰ Μαβίον οἵ ἱΚἱποῖς 
ΟΟ]]ορα ϑομοοὶ, ᾿οπάοη. 36 βάἀϊάοῃ, δη]αυροά (1844), ϑνο. 95. 





ΤΕΒΤΊΜΟΝΙΑ ὙΕΤΕΕΌΜ, 

ΤΈΛΟΓΡΙΑΒ ὈΥΙΤΩῸ5 ἴῃ ᾿ποθῖ ΖΒΟΏ 75 ργούα], 58 ὉΠΠΠ}15 οὐ ρταν 85, 
οὐ φυδηαη)]οαττι8 ΒΕΡΡ6. ἀβαπιθ δα νι απ), 584 γπ 15 ἴῃ Ῥ]ΘΥΙΒΑ ΘΒ οὗ 1“ 

ΘΟΠΊρΡΟΒΙδαΒ ; ῬΓΟΡίοΥ αποα οογγθοίαβ 67115 ΤΌ ]85 ἴῃ οογίατηθη ἀθΌΓΥΘ 
ῬοΟΒίουΊΟΥΙθτι5. Ῥοῦ15 ΑΥΠΘΗΙΘη565. ῬΘΥ 5676, βαπίαπιθ 60 πιο0 τη] 

ΘΟΤΌΠΑΤΙΪ. 
Β6α Ἰοηρθ οἷδνῖτβ 1Π πίνουσαι πο Ορτβ ΒΌΡΠΟΟΪΘ5. δίαπθ Ἐατὶ- 

ῬΙ4 65, απουατη ἴῃ αἸΒρΡΑΙῚ ἀΙΟΘ ΠῚ νἱδ, αὐθι 510 ροδία τμθ]1οῦ, πίον Ρ]α- 
ΤΊΠΊΟ5. ΠΌΡΟΥ σα... Ια Θ0Ὸ 586, ΟΠ Δ ΠῚ) Δ ῬΥεβθηΐθῃ τηϑύθυ 8 Π 
181] ρου ἱποὲ, ΤΠ παϊοαύπηι γο]η]παο. Π]Ιπα ααϊάθιῃ πθπιο ποη {αὐθαξαῦ 

ὭΘΟΘΒΒ6. οϑύ, 115) αὶ 56. δα δοθπᾶάατῃ οΟμραγθηῦ, αὐ] θὰ Ιοηρο Ἐπι- 
ΥἹΡΙάθι ἔσθ. Ναιηατιθ 15 δῦ ἴῃ βούηομῃθ ((π0α Ἰρδαμῃ ὙΘΡυΘΒοππηΐ, 
αυϊθα8 σταν 5 οὐ οοὐ ΠΤ τι5 δῦ 50η115 ΒΌΡΠΟΟΙΙ5 ν᾽ ἀθὕθι 6556 ΒΕ ὉΠ ΤΩ107) 
ΤηΒΟῚ5. ΔΟσΘαϊΌ ΟΥ̓ ΟΥΙΟ ΘΘΠΘΥΪ ; οὖ βθηύθη 15 ἀθηΒ115, οὗ ἴῃ 118, (186 ἃ 

ΒΔΡΙΘη 5 ὑγδάτία βυιηῦ, ῬΈΘΩΘ 10518 ῬΔΥ ; οὖ ἴῃ ἀϊοθηᾶο οὐ Γοβροηθη6ο, 
ΘαΠ Προ ὺ δούαμῃ, ααἱ [που απ ἴῃ ἔΌγῸ ἀἸβου , οΘουραγδηαβ. [ἢ αἰθοίτι8 
ὙΘΙῸ ΟἿΣ ΟΠΊΗΙ 15 ΤΩΪΓ 18, 0} 1ἢ 115 61 τη ]βουαῦϊοηθ οοηβίδηΐ, Δ 0116 
ῬΙοΙραθβ. Πππηο οὖ δαμηϊναῦτιβ τηᾶχὶηθ δῦ (αὖ βεθρ6 ἰθβίαςαν) οὖ 
Βϑοαύιιϑ, υδηα θη ἴῃ ΟΡΟΤ6 αἴνοιβο, ΝΜίθηδηαοι. --- ιυηξι, Τηϑύ. 
Οταί. χ. 1. 

Καὶ ὁ Εὐριπίδης, εἰ καὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ, ἀλλὰ τραγικώτατός γε 

τῶν ποιητῶν φαίνεται. ---- Αγϊϑίοί. Ῥοῦῦ. 26. 

᾽στὶ μὲν οὖν φιλοπονώτατος ὁ Ἑυριπίδης, δύο ταυτὶ πάθη, μανίας τε καὶ 

ἔρωτας, ἐκτραγῳδῆσαι, κἀν τούτοις, ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τισιν ἑτέροις, ἐπιτυχέστατος " 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιτίθεσθαι φαντασίαις οὐκ ἄτολμος. Ἥκιστά 

γέ τοι μεγαλοφυὴς ὧν, ὕμως τὴν αὐτὸς αὑτοῦ φύσιν ἐν πολλοῖς γενέσθαι 

τραγικὴν προσηνάγκασε, ----ἶ, οἩρΊηι. χν. 8. 





ΜΕΘ ΙΑ. 

ΑΒΟΌΜΕΝΈΤ. 

“ΕἼΓΕ ΘΟ] τ αΐθα «}450η νγαξ [Π6 ϑοη οἵ Ζύϑοη, νῃο τοῖσπραά δ Τοἱοοβ ἴῃ 1 168- 

56} γ, 11] Ῥβ]1ὰ5 ἀδθροβθα ἢϊπ), δα βϑιζθά {πΠ6 Κιηράοιη. ἊἈἂἃἂβ βοοὴ 88 

{4500 γγὰβ ὈΟΤΠ, Π15 ΤΔΈ ΠΟΥ, ἔδαυιπο [Π6 ν]Ιθποο οὗ {Π6 πβαγροσ, οαιιδοά 

ἃ γϑθροτί οὔ {π6 1ηΐδηΐ 5 ἀθαίῃ ἰο 6 βργθαάᾶ, δῃηα βθηΐ Ὠ1ΠῚ Ῥυϊνδίθυ τὸ 

ὈῈ οατιοαίθα Ὀγ (τοι, τι ποτὰ Πμ6 σομίϊπιιθα ἐνσθηΐν γθᾶτθ. Ηθ 

1Π6η τϑύπγηθα ἴο ΤΟΙ]ςοβ, πα ΡΟ] αν ἀθηγϊαπάρθα {πὸ ΤΠγοπα οἵ Π15 [ἈΠ 6Υ5. 

Ῥο]ιαβ, βύγαοΚ τ Π18 ἀρρθάγδμοθ, σάν ΠῚ ἃ σϑηῦ]α ἀηϑηνοῦ ; Βαΐ 5816, 

τη {Π6 ΔΊΡΥΥ 5ηδθ οἵ Ῥηγυχιβ Πα ἀρρθαιθα ἴο ἢΐμ ἴῃ ἢ. αἀΓΘΆΤΗΒ; 

ΘΟΠΙΠΔΠΘΊΠρ Πΐτη ἰο Ὀτΐησ Ῥδοῖς {π6 φρο άδη ἤθθοθ ἔτοτη (ο]ομῖβ ; [Πᾶΐ 

Π6 Παά οοπϑυ]θα ἐπ6 οὐδοὶα δὐ Το Ιρῃϊ, δηα μά τϑοοινρα ἃ ἰᾳνουσδαθϊθ 

ΔΏΒΥΘΙ ; μα 6 νγχὰβ σήονῃ οἷα ; {πᾶΐ «}45οὴ τᾶς ἴῃ {π6 νἱροῦτ οἵ 

γοιἢ, ἀπ ἃ το θα] ἴο {π6 δἰίοηρῦ : ΘΟ ἔπθη, 5αν5 ἢ6, δοῆϊθνθ {Π15 

ΘΠΦΘΙΒΓΙΒ6; δπα 1 ονγοαῦ Ὧν «πριέϑσ, [Π6 δαΐπου οὗ οἿἹἿ ταοο, {παὶ 1 ψ1}} 

ΥΒΒΙΘῊ {π6 Κιησάοιϊῃ ἴο γοῦ. Τῇῆδ νοιϊῃρ Ποτο, Ποίῃϊηρ ἱπεϊτη! ἀαἰρα ὈΥ͂ 

ἴη6 ἀδησοῦς ψ ῃΙοἢ ῬΕ]1ὰ5 Πορρα σου]Ἱά ῥύονο ἰδία] ἴο Πῖτη, ᾿τητηθαϊαίοὶ Υ 

πη αἀργίοοῖς {πΠ6 Αὐροπδιίῖο χρθα!ῖοη, βαι]θα το (Ο] ἢ 15, ἀπα ἀοτηδπαρα 

{πΦ ρσοϊάθῃ ἥβοοθ. Βοίογθ {π15 οοιτά. "06 ομθίαιηθα, π6 τηιϑέ γόκο ἵτο 

ὈγαζΖθη-οοΐθα θ01}]5 {παΐ Ὀγθαίῃθα ἢἤσο, ρΡ]οαρἢ ἃ σοτέαϊῃ Ρουθ οἵ ἰαπὰ 

νγ ἢ ἐΠοση, πα 5ονν {Ππ6 ἐδοίῃ οὗ ἃ ἀγασοη, ἔγομη Πθποο ἃ Ποβί οἵ αὐτηθά 

τήθῃ τνοι]α 4Υ156, ποσὰ 6 πλιϑὲ ΘΟΠΟΌΘΥ : 16 ΠΘ 5Που]4 ϑποοθρα ἴῃ {Π15, 

δ παά 4 911}} σγθαίθυ. ἀδηθου ἴο οοηίθπα ψ , 85 {Π6 σοϊάθῃ ἤθθοθ νγᾶβ 

δσυδγάθα Ὁ. ἃ ἤἥρτοθ δῃὰ νοι] ἀγαροη ΟΥ̓ δῃ ᾿ἸΠηηΘ 86. 512. δ) οίθϑ, 

Ἐδ6 ᾿ἱπῃοβριία]6 ἀπὰ θαῦθάτοιβ Κιηρ οὗ (Ο]ΟΠ15, παα ὕνο ἀδιρἢῃ θυ, 

Οἴτοο δπα Μεαρα, θοίῃ τησίγποίθα Ὀν {Π6Ὶ τηοίμοῦ ἴῃ {Π6 πδίιτο απηά 

Ῥοντοῦ οὗ τοοίβ δπα Πουρ5: ἝΟἴτοθ, ἔθη τηαγτιθα ἴο {Ππ6 Κιηρσ οὗ {πῸὸ 8δγ- 

τηδίϊαηϑ, ΔΡΡ]16α Ποὺ Κπον]θαάσο ἴο {ΠῸ τηοϑί οὐτι6] ρΌΤΡΟΒΘΟΒ ; Νίραρα τγᾶβ 

οὗ ἃ σοηίίου ἀϊβροβιίοη, 4611 Ἡ ἐπ ρ᾽ τη δοῖβ οὔ Πιιπηδηϊγ. Δ Πα Θτηρ] ον 1’ 

ΠΟΥ Ῥονγϑὺ ἴῃ ται σαίησ ΠΟΙ ΔΌΠοΥ 5 ἔθγοοιίν, ἴῃ ἔθθίηρ [Π6 βγη σϑυβ, 
γγΠ0 σσούο ἀτίνθη οἡ {πᾶΐ οοαϑβί, ἔγοτη ἀδηρου, δηα ἴῃ ργον! ]ηρ' ῸΥ ὉΠ οὶτν 

βαΐθίν. ΟἹ {πῸ 5ισῃὺ οἵ “4500, ΠΟ νγὰβ {π6 τηοϑί θθδι 1] οὗ Ἰηθη, ΠΟΥ 

Ὀομθνοΐθηοθ νγὰβθ ΒΟΟΠ ὙγΑΥ )6α ᾿ηπἴο ον; {Π15 Δρρθαγθα ἴο 6 τηπέμδ] : 

516 Θῃηρσασοα [0 αϑϑιϑὺ πίστη γαίῃ 411 ΠΟΥ βοίθηοθ, ἃπα π6 ϑσοσο δὴ ᾿πγ] Ὁ] 



ΧΥΠῚ ἈΠΟΑΌΜΕΝΤ. 

ΠΟΙ ἴο ποῦ. 8516 Ῥϑυουπηθα ΠΟΥ ΡῬγουηΐβθ, ρΓθϑουνϑα Ὠΐτη ἴῃ 411] ἔμ 6βθ 

ἀλη ρου, θη 4 ]6 ἃ τη ἰο 5θῖζθ ἐπ σοϊάθῃη ἤθθοθ, δηά θᾶ στ Πΐπι ἰο 

Ογθθοθ. ῬῬε]ίαβ, ἴῃ {Π6 τηθδῃ {ἶτηθ, οὴ 8 γϑροτζέ ἐπαῦ 411 1π6ὸ Αὐροπαιῖβ 

Βιδά Ῥουιβῃοά, {πᾶὶ πὸ ταϊσης ἀρίστου ΘΥΘῪ οὴ6 ΨηΟ Παα δῃν οἷαΐπι ἴο 

5. στόν, Πα τηυτάογοά {πὸ ἈΠ 6υ, {Π6 τηοίμον, δηᾶ πὸ Ὀγοίποσ οὗ 

]άβοη; οὗ {Πἰς5 μ6 νγὰβ ᾿ῃέουιηθα οὴ ἢΪ8 δυγῖναὶ δὲ ἃ ροιΐ ἴῃ ΤΉΘΘβαΙΥ 

ὭΡΑΙ ΤἸοΐοοβ, θα ποῖ βθθη ἴσο ἤθηθρ. Νραάρε πηάρυίΐοοϊς δοπο ἴο 

ἀρβίτου {πΠ6 Κίηρ, δηα ἀρ] νου {Π6 ρᾶΐαςο ἱπίο Πὶ5 παπᾶς. ΤῊΪ5 56 οἰδοίθα, 

«[ἀθοὸπ ἢον ἰγθαίθα [ΠπΠ6 ΠΠΠΑΡΡΥ ἀαυρῃΐουβ οὐ Ῥο]ΐα τ (η6 σγραίοϑέ 

ἰθηἄθυμθ85 Δηα Ποποι, 46] νου {ΠῸ Κιησάοτῃ ἴο Αοβίτι5, [Π6 500 οὗ {Π 6 

ἀθοθαβθα τποηδγοῃ, δπα γοίϊσοα τυ Μοᾶρα δηα Ποὺ ἔνχγο κοης ἴο (ΟΣ Πἢ. 

Ης Πιᾶ οοπέγδοϊοα ἃ οἷοβθ ἔθη άϑηῃϊρ 1 Οτθοη, {π6 Κίηρ οὗὨ {πδΐὲ 

ΘΟΕ, Δηἃ νὰ ΠΟΠΟυ ΧΑ Ϊν τροθῖνθά Ὁ. Πΐτη ἢ Πθγθ, ὉητΙ Πα] οὗἉ Πὶς 

ΟἸ]Π]σαίίομ5 ἀπ νονβ ἰο Μίραρθα, ἢθ ἀραπάομθα ἤθὺ, δηᾷ τηδυυ!θα {Π6 

ἀδυρῃίον οὗ ὕτθοη. Τηϊς 186 6]1γ, ἀημα {πΠ6 ἀγθδα[}] σοηθθαθποοβ οὗ 

10, αὐ {Π6 5] 6 οὐ οὗὨ {Π15 πο 0]6 ὑγασοάν. 

“ἍΥ6 αἴὸ ποΐ ῃον {ο πὰ ἴῃ “ἀϑοῃ {π6 1Πππἴτϊοῖι5 ἤθτο, {Π6 οὨ]οε οὗ [πΠ6 Ατ- 

σομδιίθ, [Π6 Ἰοδά θυ οὗ ρυϊποθϑ δη4 ἀθιηιροάβ; {πᾶὖ ο]οσγίοιιβ ομδυδοίθυ 15 
Ἰοβύ ἴῃ [η6 πηρταίθ μι! δηα ρουῇάϊοιι5 παβθαηά : σαν, θὰΐ ἴοο ργοιπά ἰο 

Δοϊκπον ] οασο Π15. σα], Π6. αἰζοιηρί5 ἴο {ιβιν Ὁ 1 [Π6 ροοτγοβί 50- 

ΡΒϊβίγυ, γι μοἢ. σοῃίτδαϊοία Πα γοβαΐθϑ 1501}: ναῖῃ οὗ Π15 πον 8118 Π66, 

Δα τ᾿παιβογοης ἰο ραρα, πὸ μα5 {πὸ ᾿πϑόίθῃοο ίο Ροαϑί οὗ {Π6 ανουσϑ Π6 

85 ἄοπο ποὺ, αηὰ σου] παν ἤρὺ θοΐθροιῃ Ὠ1η} 85 Ποὺ Ὀθηϑίδοίοσ ουθῃ 1Π 

{πὸ δοῖ οἵ 1᾿π]υυιηρ ΠΟΥ ; δα, οαιιρῃς ἴῃ [Π6 πάτα οἵ Πὶ5δ οσὴ ψγοίομρά 

ΔΥΡατηθηΐβ, Π6 51 ἔῸγ5. ΠΙΠη561Ε το 6 ἀοφοοϊνοα ὃν Ποὺ ῥτοίθπαρα τθοοη- 

οἸΠἸδῦοη, ἀπ 50. θοοΠΊθ5. 1Πϑ ΓΘ ηἴ8] 0 ΠΟΙ γανθηρο. «}450η οου]ὰ 

ποῦ 6 ἀγανγῃ ἴῃ ΔΠΥ ΟἴΠΘΙ ΘΟ] ΟΙΥ5.; πα {Π6 τηογ8] ροοϑί Πδ5 ἤποῖν ππιίραὰ 

ἴο συ] 15. ὕννο ἸΠ5ραγ Ὁ] 6 αἰζθμδηίβ, ἔ0]}Ὺ ἀπα Ρυιμἰϑητηθηῦ : Ραΐ ἴπ 

Θάρα 16 μαὰ5 δχογχίβα {Π6 πξηϊοϑί θυ οὗ 15 ατ ἃπά σϑθηῆϊι5. ΤΠ15 

1 γΊου5 ρυῖποοθβθ, {Π6 ἀδπαρσῃίον οὐ ἃ ρον ουι] Κιησ, ἀοβοθηαθα ἔγοση 

16 ϑιῖιιη, δπα οοἱθγαίθα ον. ΠΟΥ βοίθπορ, Του ἤρυβο ἢ οὴ «ἃ ϑσυαάρθῃ ἴοι- 

58 ἴκθη ὈΥ {Π6 τᾶ} 586 Ἰονϑά, Ὁ. ψνοτη 5η6 Ππαα Ὀοίγανθα Ποὺ [ἀποὺ δπά 

ΠΟΙ οουπΐγυ, γΠοθ6 [Ουΐα ποθ 56 δὰ [Ὁ]]ονγθα, οὐ ταίμου αἀϊγθοίθα, [ὉΣ 

οἱσῃῦ γϑᾶσβ, ἀπά ὑπο 586 Παα πονοῖ οἴδθηάρα : ἔππι5 1] υγρα Ὅν Ποὺ 

{Α11}1655 Πα αη 4, ̓ πβ] 64 Ὀγ Οτθοη, δηα τυ άο]ν ἀγίνθη ἢ Ποὺ ἔψο 

50Π5 ἴτοτα Ὠϊ5. Κἰηράουῃ, 5116 ἔδο!ὶ 5 Ποὺ τηϊϑέογί πθϑ τη {ποῖν [Ὁ] ἔογοθ, δηά 

τηραϊίαίθα {πΠ6 βθνουθεῦ νϑησρδησα; ἴο δῇβροι τὑυῃϊο ἢ 506 δοσοτηϊηοάδίοβ 

ὨοΥβ6] Γ᾽ ἴο Θυθυν ΟἸΓΟυ βία η 66, 15 ΘΟ ἀθβοθηάίϊησ δηα Ἰηϑιηπδίϊηρ 0 {Π6 

(ον μίδη ἀἄᾶηηθβ γηο ἴογτα {Ππ6 ΠΥ τι5, βγη σβῖνο ἰο Οὐθοη, σομγίθοιβ 

Δα 5υρρ]Ιδηῦ ἰο ἄῦροιιβ: αὖ ἤθὺ ἤγβδῦ ᾿πίογυνίονν ἢ «9450 58η6 τοὸ- 

Ῥτόδοῆοα ὨϊηῚ γι βονουιν, ὑαΐ τ] ἃ 6811 αἸση1ν βαβίαϊ 5 ΠΟΥ 5ὰρ6- 

ΤἸΟΥΙΓΥ Θνθη ἴῃ ΠΟΥ αὐπηοϑβύ αἰϑέ 655, πα γϑἤμβθϑ [Π6 ΟΥ̓ῸΙ οὗὨ [15 ὑγθαβισοβ 

ψ ἃ σομθύοιβ Παρ παίίοη ; αὖ 45 500ῃ ἃ5 586 Πδὰ βθουγθα ἃ ρ]δοθ οὗ 

τοῖισο, ΠΟΙ ἤἥργν δῃά ἱπιραίθηΐ βριγι0 ἤδηγθ5 οὐ, ἀπ Ποὺ συ ΠΟ]6 500] 15 



ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ. ΧΙΧ 

Ὀοηΐ οἷ τουθηρθ, (Ἕύὕϑοῃ πα ποῖ οὔἱν Ὀοίγοί θα ἢϊ5 ἀδιιρσηξοῦ ἴο «Ψ450η, 

Ρυΐ Πμαά ἰγτραίθρα Μάρθα σι {Π6 στγραίοδυ ἱπαϊσηϊν : Πἰ5 ἀδα σου πὰ 

8] 16 παἰοα {πῸ αῇδοίϊοης οὗ Ποὺ Ππυϑθαπα ἴγοτα Ποὺ ; δπα 5ῃου]α {ΠῸ6 τδο οὗ 

ΒΙΞΒΥΡΠ 5, σοΟΤΩ 516 ΠΟ6]4 1ῃ οοπίοτηρῦ, {ὙΠ Ρ ἢ ἴῃ ΠΟΙ τηϊδίοτίι πο δηὰᾶ 

ΤΑΙ 6 ἃ Ϊεϑί οὗ Ποὺ στυΐϊη ῦ ΤΓΠΘΥ τηυδὲ ρουῖθῃ : {Π6 δοοοιπί οὗ {Π6ὶν 

ἀφδίῃ 15 ἀγθαά ιν στοαῖ, Ἐὸτν «8501 ἃ ριΠ5ῃτηθηΐ 511] ποτ ἀγ δ ὰ] 
νγὰ5 Γαβοῖνϑά ; 516 μδά ὕνγγο βοὴ Ὀν ἢΪΠΊ, 8πΠ4 τγᾶὰβ ρββϑιομαίοὶν ἔοπα οὔ 

ἴποτῃ, θα 5η6 Κηθνν ὑπαῦ ἴπ6 [πον σσουἹὰ 6 τηοϑί 5θηϑ10 1] πτοππαρά 

τὨτουΡῊ {ποτα ; 5Π6 ὑπογθίουα ἀθίθγπη!ηθα το Κὶ}} πο. ὉΠ βίγιιροὶθ 

ἱπἀθρὰ τγᾶβ στοαί. ὙΠ ροθῖ Πᾶ5 ρίνθῃ [815 Πθύοβ δπά νἱηδϊοίίνο οὁμ8- 

τοίου 411 {πῸ ἐθηθυηθθο οὗ ἃ τη υ : 5816 δοικπονίθαρο (δὲ {π6 ἀτοδα αι] 

ἀερα σου] Ε11 Ποὺ οσσῃ Πρατὲ τιτῃ δηρσαϊθῃ ; θαΐ ΨΦἀ50η ψου]α 5 ΕῸῚ ἴῃ 

10 : [Πθγ {Π6 ἤδτηθϑ οὗ γτθνθῆρθ ΌΪ8ΖΘ οιμ, Πα ουθιν βου σοῃβι ἀογδ οι 

σῖνοβ ρίδοθ ἴο {ΠῚ θυ ]6 ἥπσγυ. Τμι5 {Π6 ἀϑίοηιβῃθα {4505 πᾶς 

ΒΙτη561 δὲ οὔθ ἀορτῖνοα οὗὨ 5 Ὀστιάθ, ἀθβργῖνθα οὗ ἢ15 βοῃβ, δἀπᾷ θνϑθὴ οὗ 

16 τπηοιτη 1] σα ἰϑίδοίϊοη οὗ θαγνιηρ {Ποπὶ, ἀπα ἰ5 Ἰος ἐο στον οἱ ἴῃ 

ΤΩΪΘΟΥΥ, δπα δἵ ἸομσῈΝ ἴο Ῥουιθῃ τγγθίσμραϊν : σφ 195 [Π6 ᾿πηρ]ΔΟΆ 0 ]6 

βάθρα ἢϊο5 ἔγοσα (ὐουϊ πῃ {ΠγοιρῊ {π6 δἷν 1ῃ ἃ οπατῖοῖ ἄγάνγῃ Ὀγ πϊησοα 

αἀγάθο 5. 

«ς ΤῊ]15 5θϑπὴβ ἐο ἢᾶνθ Ὀθϑῇ ἃ ἔδνουσχιίθ 5 ͵]θοῦ τι ἢ {Π6 ἀποϊοπίθ, ΕἸΠΠΙ5 

ἰγδηβ]αῦοα ῃ6 Μίβαθα οἵ Ἐλασιρι 65 ἱπίο Τιδύϊη ; ΟνἹα ντοίθ ἃ ἰγασϑαν οπ τ{Π6 

ΒΆΤΩΘ βίοιυ ; δῃηὰ Νίξφοοθπαβ 15 βαϊ4 ἴο πανο δα θά ο {π6 παστοῦ :---οθ56. το 

Ιοϑῇ ; παὰ {πΠ6 Μεάᾶρα οὐ ϑὅθηῆθοα τπάργρομηθ {ΠῸ6 βᾶπιθ ἕαίθ, σοοὰ ἰαβίθ δηά 

Ἰτογαΐατ σγου]α ἤᾶνο σα γθα πο στραῦ 1055. 

“« ΤῊ 56θῆὴθ ἰ5 ἴῃ {πῸὸ σϑϑίθυΐο οὗ {πὸ ραΐδοθ οὔ «“}4650ῃ αἱ (ουϊμεῆ.".-- 

Ῥοττεᾷ. 



ῬΕΉΒΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ ὉΒΝΑΜΑ. 

ΝΌΆΝΒΕ. 

ΤΌΤΟΝ. 

ΜΈΘΡΒΑ. 

ΓσΕΒΟΝ. 

ΦΑΒΟΝ. 

ΦῸ ΟΕ. 

ΜΕΒΒΕΝΌΟΈΒΉΗ. 

5ΟΝ5 ΟΕ ΜΕΌΒΑ. 

ΟΠοστῖς οὗ (ουιπηίπίδη ΝΥ οτηθη. 



ΜΗΔΈΕΙΑ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

Ε1Θ᾽ ὦφελ᾽ ᾿Αργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος, 
Κόλχων ἐς αἶαν, κυανέας Συμπληγάδας, 

1. “ΤΠ ϑηίγο νϑυβιοη οὐ {815 ρ88- 
βθρ6 Ὀγ πα 5 ἢᾶ5 Ὀθθη ργθβαῦνθα ὈΥ 
τ[ῃ8 ψυυῖεν αα Πογδηγεΐτιπι, 11. 2.2. ΠΘΔΙΥ 
80 ὈΥ Ῥιβοίαῃ, (6 υοδγϑῖδιις σοηιϊοῖξ, 
Ρ. 1925, 1δ6.ὡ παι πὸ ἴπι ἨΘΠΊΟΥΟ 
Ῥοίϊο βθοιτὶθιι5 (8α αοοϊαϊδδοὶ αδορηα 
αα ἴογγαπι ἰγαῦος; Νέου ἔα παυὶξ 10- 
οἰοαπάς οχογαλιηι Οὐρίδεθὶ [α]. (6ρ8- 
561}, φιίῶ πιο ποπιϊηαίι)" πιοηεῖγια ΑγρῸ, 
ψφιια νϑοϊὶ Αγρὶυϊ αἀοἰοοιϊ υἱγὶ Ῥείοθανὶ 
ἡἰίατυ ροἰίοην ἱπαιι αίαηι ανὶοιὶ5 (οἰο]ιὶξ, 
ἐπιρογὶο γορὶ5 Ῥοῖίϊα, ρο}" ἀοίιμηι: Ναηι 
γιυγεφιιαην ἰιόγα ΘΥΎαλι5 πιθα αἰοπιο ΕΠ ΟΥτθὶ 
Ῥθάθηι, φάρα, αἸιΐηιο ἜΡΎΥα, απιο}}6 δυο 
ϑατιοῖα." Ῥοτβοῃ. 

εἴθ᾽ ὥφελ᾽, τυοιιἰὰ αὶ! ὍΤΠΘ βθνϑυαὶ] 
νΥ5. Οἱ ΘΧργθββίηρ ἃ νυ ]β ἃΓΘ ὉΥ εἰ, 
εἰ γὰρ, εἴθε, ὡς, πῶς ἂν, ν᾿ {Π6 ορ- 
ἰΔνο, οὐ εἴθ᾽ ὥφελον, ---ες, --τε, ὧς ὥφ., 
ΟΡ ὥφ. «ἱοῦφ, νντἢ τἢ6 τηῆη. 1]. Φ. 269, 
ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ “Ἕκτωρ κτεῖναι. ὅ66 Μαίῃ, 
Οτ. στ. ᾧ 618. αν. Ηθο. 824, 

᾿Αργοῦς σκάφος, {6 Ἰυεἰ οΓ {6 4τρο: 
866 ΒΙοπῖ, λβοι. Ρϑγϑ. 425. Ατρο, [Π8 
510 ΨΒΙΟἢ ΘΑΥΡΙΘα 1 480η δηά ἢ15 Πέϊγ- 
[ου ΘΟΙΡΘΏΙΟΩΒ ἴο (0]6}}15, Β. ο. 1269, 
(Ιο. Τυβο. 1. 20. Ἐϊρηϊη, 851 πὰς 
Δ᾽τα α1ἃ 5566 1 86. ρυϊθηΐ, αὉ1 οί τα 
Ῥοηΐ νἱἀοταπί, οἵ θᾶ8 δηρυϑί!αβ, ρ6Γ 
485 ῬΘηθίγανιΐ 6ἃ, 4165 Θϑὲ που ἴδ 

Ατρο, αυϊὰ Ατρῖνι 1η δᾶ ἀθ]θβοῖ! νἹτὶ 
ΜΝ εοι ρΡβίθθαμς. ρβί]θπι Ἰηϑαγαῖδῃ 

ΔΡΙΘΙ5. 
διαπτᾶσθαι, 

Ετιρῖρ. Μφά. 
“Τῆυς δοοσρηίρα ἰὴ 

τηοϑί δα! ]οη5 ὈοΊἢ οἵ ἙατρΙ465 δηὰ οἵ 
Ατιβίορπεβ, ἤδη. 1429. Βαῖΐ τη τΠπᾶΐ 
Οᾶ86. τ{6γ6 ωοιίάα δ α υοῦῦ πτάομοαι, 
πτῶμαι, εὐἿιϊοῖν 15. ποί βοιιπά. ἘῸΡ 1τῃ8 
Αἴτ65 88 1ηὴ [ῃ6 ρτϑβθηΐ πέτομαι, πέ- 
ταμαι, ἴῃ ἴῃ68 80}. ἐπτόμην, ἐπτάμην, 
1Π|6 [ὈσΤΩ 61" οἵ ννῃϊοἢ 1 ΘΟΙΒΙ ΘΓ ῥγθίεγ- 
ΔΌ]6, θυΐ ποῦ ἴο Ὀ6 Ἰηἰτοάπορα 1ῃ ορ- 
Ροβιιοη ἴο ΜΚ, Βταποκ {Πϑγθίογε ἢδ5 
γν6}1 εἀτιεα ἀνεπτόμαν ἴῃ ὅορῃ. Δ]. 699. 
δηὰ ἐκπτόμενος ἴῃ Ατϊβίορῃ. Αν. 789, 
Αἶ5ο Ββοῖ, ἐῤδίά. 118. Καὶ γῆν ἐπέπτου 
καὶ ϑδάλατταν ἐν κύκλῳ. [Ἐ]ΙΏ5]6Υ οἢ 
ϑορἢ. (Ἐα. Τ. 17. Θομβιάθιβ ἐπεπέτου ἃ5 
1Ππ6 τι τϑαάϊηρ, Ηδβ 80 οΌβθυνεϑ ἴῃ 
{π᾿ ϑᾶτη6 ποίρ, {παὶ πτέσθαι Θσσαγ5 ΟὨΪΥῪ 
ἴῃ {μαΐ ΠΠη6 οἵ ϑόρῇ. ἂπὰ ἴῃ ΑἹ. 699. 
γγΠ6Γ6 ἴῃ6 τϑϑαϊησβ Ιου, ἀπ {Π616- 
ἴοιθ. [8 τϑϑίοτθδ πτάσθαι.] Ἵπταμαι, 
᾿οννθν δι", ἴῃ ΤῊΥ ΟΡΙὨΙΟΗ, τυα8 αἰξοροί "ον 
α“μγἰγιοιυη ἰο ἰἢο Αἰἰϊο ιυνϊέογ5. ΑἿ Ἰοαβί 1 
15 ὭΘν ΘΓ [οαπα τῇ {Π6 ρτθβθηΐ ἴθῃ86 ; 1{15 
ΒΟΤΩΘΙΙΠΊ65 ἴῃ ἰΠ68 ᾿Π] Ρ6 Ὁ Γ.. θαΐ τνῇθτα {Π6 
801. νου] βαϊ [Π6 Βθη86 Ὀδίίε, ἃ5 Ιρῇ. 
Α.1017. ἀφίπτατο. Τη ν. 801. ὡς ἔτυχε 
Λήδ᾽ ὄρνιθ᾽ ἱπταμένῳ, το ὡς ἔτυχεν 
Λήδα μιχθεῖσ᾽ ὄρνιθι πταμένῳ. [ΤΠΘ 
2 Δοῖ', οἵ ἴῃ6 δοί. ἵπτημι, ἔπτην, 15. ἴῃ 
56,83 προσέπτα τη ΖΞ Οἢ. Ρτοιη.).115. 
οἵ. ΒΙοπνί, 61ο055.1 Κιαβῖον, βοᾶν, ἀπά 
Ἑυβίαίῃϊαβ, ἤᾶνθ ΘΟΡΓΘΟΙΪΥ ρίνθη δια- 
πτάσθαι. ϑοιηδ οἵ {116 ο]4 φ,δτητη Δ] π5 
πᾶν θθθπ ΘαΆΔΠΥ νντοηρ 1ἢ ΟἸΤουπη- 
Πρχιηρ φάσθαι." Ῥογδοη. ἼΤῆθ ΤΏΟΓΘ 

Β 



δ τ ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

μήδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 
τμηθεῖσα πεύκη, μήδ᾽ ἐ ἐρετμῶσαι χέρας 
ἀνδρῶν ἀρίστων, οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος δ 

οογτθοῖ δοσθηϊαθίίοη νγνουἹά Ὀ6 διάπτα- 
σθαι. Οἷ ἴῃ β8π18 ἔοττη ἃγα ῃ8 ᾿πῆηῃ. 
πρίασθαι ἃπα ὄνασθαι ἴῃ νγν. 296. 1021. 
ἔγοῖη ἴῃ86 8οῦ. ἐπριάμην ἃπ4 ὠνάμην. 
586 Μαῖίίῃ. Οὐ. τ. Ρ. 956. 

διαπτάσθαι, ϑ.}0]. τροπικῶς, ὡς ἐπὶ 
ὀρνέου, ἔδει δὲ εἰπεῖν διαπλεῦσαι. ΤΉ 
Βυτοη, ΟΠ]46 Ηδτο]άα, 1. 18. ὙΥΏ116 
θω τῃ6 νϑϑ58] οὴ ᾿6Υ ΒΠΟΨΥ͂ ωὐἷηρ. 

ῷ. Κόλχων ἐς αἷαν, (] οἶδ, πον 
6816 Μ|ιηρυθίϊα. 

κυανέας Συμπληγάδας, ἴλροιη συμ- 
πλήσσω: ὈθδίίεΙ Ξυμπληγάδας, δοσοτα- 
Ἰηρ ἴο ῬοΥβΟη 5 ποΐίβ οἢ νυν. 11, ὕὐοη- 
Ῥᾶγθ Βυτγοηβ (1146 Ηδγο]ά, ἵν. 176. 
ἴη6 ἄατκ Ἐπχίηθ το] ἃ ἴὔροη ἐΐ6 ὀέπιο 
δυπιρίοραοθδ. “Α νΟΓΥ͂ ὨΔΙΙΌΥ ϑίγαϊϊ, 
ΔησΙ θην Θὰ] δα [Π6 ΤἬγαοϊαη ΒΟΒΡΟΙ 5, 
πονν ἴῃ8 Οπαγιεὶ, ο[΄ (παν ϊλιορί6, Θ0Π- 
πρθοίθ (πΠ6 ῬΙοροηίβ νὰ η6 Ῥοῃίαϑ 
Τιαχίηαϑβ, οὐ Βίαοϊς δέα, νυν ἈΙο ἢ 11 ἴθ ΓΒ 
ΠΘ81 ΒοΙη8 Μ}06}}-Κηόννη τ Οἶ5, ΔΟΙΘΏΓΥ 
ΘΟΆΠ16α τ1ῃ6 Οθτγᾶηθεθ, οὐ ϑυτηρίθραάδδ 
[πονν ἐπ6 Ῥαυοναλ6], ν᾿ 16 ἢ, [τοῖα {πὶ} 
ΘΡΡΘΑΓΙΠΡ ΤΠΟΓΘ ΟἹ ἰε88 Ορθῇ ΟΓ' 60ῃ- 
Πηξά, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ8 σου 58 οἵ {μ8 
ν 6886], γ6Γ6 8814 ὈΥγ ἴῃ6 ρορῖβ ἴο ὀρθῇ 
ἀπ 5Βυΐ ὌΡΟἢ [Π8 5}1ρ5 νν πιοἢ Θηΐθγθα, 
8ηα οΡαδἢ {Π6πὶ (0 ΡΙ6668: [Π6 ΑΥΡῸ 
Π8α ἃ ὨΔΙΤῸνν ΘΘΟΏΆΡ6, ἃ5 γὙ6 818 (οἰά 
ὈγΥ Αροϊ!]ουϊαβ ΒΠοά 5, νι [ἢ 6. 1055 
οἵ ποῦ τυ δά θν," Βυιίον5 ϑορτ. ρΡ. 204, 
Τανθηδὶ], χν. 19. οοποιγγθηΐία 8αχα 
ναπθαβ. Ονιὰ, Μροῖ. νὶ!. 62. αυϊ 
ΤηΘα115. ΟΠ ΟΊ} 6.6 ἴῃ ἀη615 11 Οαηϊ 
τηοηΐθ5. Ονιὰ, Τνιβί. χ. 84. Ῥγαηβθδί 
1η818.01165 βίη Ογϑηθαβ. Αρο]]. Β ἢ. 
1.917. Πέτρα- --- Κυανέας ὄψεσθε δύω 
ἁλὸς ἐν ξυνοχῇσι. ΤῊ Θᾶτη8 το 5 ΔΓΘ 
ἰορηθα ὈΥ Ηοιμον Πλαγκταὶ, Οἀ. Μ. 
61. ψνῇῆο δήάβ, 74. νεφέλη δέ μιν 
ἀμφιβέδηκε Κυανέη. Τῆυ5β Πδτοά, ἱν. 
85. Δαρεῖος ---- ἔπλεε ἐπὶ τὰς Κυανέας 
καλευμένας, τὰς πρότερον πλαγκτὰς 
λληνές φασι εἶναι, Κυάνεος ἸΘησΊΠΘη5 
ἴη6. βγβί ϑυ "δ Ὁ]6 ἴῃ Θρῖο νϑῖβθ, νν ῃΙοἢ 
αυδη ν 15 Τοϊδιηθα ἴῃ ἴῃ6 [δι 
ναπες : 150 ἴῃ Ἐμπωγ. Ττο. 110], Τρῆ. 
Τ᾿ 12. 399, 896. Απάν. 866. 1013. 

Βορἧ. Απίρ, 966. 41] νοΐ Ἰηβϑίδ 65 
ΟΟΘῸΓ ἴῃ ἴῃ6. ΟΠοτα5568.. [ἢ ἸΔΠΌΙΟ 
γΘΙβ8 (αἴ ᾿ϑαβϑὲ ἴὴΏ ᾿γρ.) 11 βῃογίθηβ 
ἴἴ. Τὴ βου ]5 α180, Ῥεῖβ. 89. κῦὕἄ-. 
νοῦν δ᾽ ὄμμασι λεύσσων ΘΟΥΓΟΒρΡΟΠαβ ἴο 
δόκϊμος δ᾽ οὔ τις ὑποστάς ἴῃ [ῃ6 8η- 
Ὀβίτορμθ. ΔΙΔΙΓΟΥ μὰ ποῖ ποϊϊσϑὰ τ 
ψατιδΊΊΟη ἴῃ {Π6 φυδης νυ. 

8. “ποτὲ Τ,. Ἰποῖβ ΘΟΡΓΘΟΙγ, ἃπά 
Ὀεῖονν 960. μήδ᾽ κἴ530 δῖα δηᾶὰ 4. 1,- 
ΑἸά. 85 1 πᾶνβ βαϊῖθα ; ρουμᾶρβ Ὀθίίθγ 
ἀπἰ8η μηδ᾽ ψὨϊοῆ 1 {8 Θἰβθυνῇθια 
ΒΡ Θγοα ἴο τοπιαὶπ." Ρογϑοη. Ἐ]Τη8]. 
Τοίδ!η5 μηδ᾽ ; ννὮγ Ῥοτβοη βῃου]ά ὑτυθε 
μήδ᾽ 15 ποῖ ΟἾθδυ. 

4, ““ἽΜύβρΥ. ργθίοιβ χέρες. Βαϊ Ὁ 
Θοηΐου 5 ἐρετμῆσαι πὰ ἐρετμῶσαι. 
᾿Ερετμῆσαι 15 ΒΙΤΩΡΙΥ ἴο τοιὺ: ἐρετμῶσαι 
15. 10 πιακθ ἐο τοῦ, Θχθ  Οἶδ6 ἴη, γοιυΐηρ. 
Ἡφβγομῖϑ : Ἐρετμῶσαι" κώπαις ἀρμό- 
σαι. ΒυΠηκθη, ριβι. στ. ρ. 241. οά. 
ποῦ. [ιὰϑ οσοιηρατθα ΟΥΡῃβυϑ 956. χεῖρας 
ἐρετμώσαντες. Βεάποκ ψουἹὰ ργθίου 
μήτ᾽." Ῥογϑοη. “Βαϊ μήτε αἴίον μὴ 
ΟΥ μηδὲ ἰδ α 5οἰοοῖδηι ; Μαῖίίς, ΟΥ. 
Οι. ᾧὁ 602. οἰΐθ5 Τῆυσ. 1. 48, καὶ μηδὲ 
οἴκτῳ πλέον νείμαντες, μήτ᾽ ἐπιεικείᾳ: 
Ὀυΐ αἰπηοδὲ 811} (6 Μ5Κ. δπά ἴδ 
ἴουῦ ἢγβϑὺ δαμίοηθβ ἢᾶνα μήτε οἴκτῳ." 
Εἰπιϑίοῳ. 

ὅ, ““ ἀνδρῶν ἀρίστων. ΤΠιαῖ ἴΠ6 Ατρὸ- 
Ὡδαϊβ ΤῊΔΥ Ὁ68 ἰῃ5 ϑἰγ 76 15 τηδηέ[αϑί. 
Βαϊ ἃ ρου αν θριῃοῖ, ἀριστέων, ταϊρὴϊ 
ὍΘ ΤΟΥ͂Θ ΥΘΔΒΟΠΔΌΪ δχρθοίεα, νγῃιοῃ 
ἰἴθ. ΘΟηϑίΔΠΙΠ]Υ ΔρρΙΠ6α ἴο {ῃ8πὶ ἴῃ 86 
Ῥοεῖξ. ΔΡΟΙ!. ἈΠ. 1. 70. Ὦρσεν, ἀρι- 
στήεσσι σὺν ἀνδράσιν ὄφρα νέοιτο : 1]. 
460. 960. ἀριστήων στόλον ἄνδρῶν: 
4θ5. αὐτόθι μίμνειν Κέκλετ᾽ ἀριστήεσσι 
σὺν ἀνδράσιν, 11]. 1004. εἴκε σαώσαις 
Τόσσον ἀριστήων ἀνδρῶν στόλον. Ἐπύ- 
τρί ἀ68 0565 18 ΘΧΡΓΕΒΒΙοΙ, 1ρ}. Α. 28. 
Οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως. 
Νοῖ μᾶ5 15 νογά Ὀθθη ἀπίΓθα α ΠΥ 
ΘοΥΡαρίΘα. Τη ΒΟΡΆἢ. Α)]. 1904. 15 
το : ἾΑρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν 
δυον Βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς 
πρὸς αἵματος: ὥϑυϊάαθ 480 ταϑίβιηϑ8 
ἄριστος πάρ πρὸς αἵματος. ΥΧ΄οῖ 



ΜΗΔΒΙΑ. Ὃϑ 

Πελίᾳ μετῆλθον" οὐ γὰρ ἂν δέσποιν ἐμὴ 
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ ᾿Ιωλκίας, 
ἔρωτι ϑυμὸν ἐκπλαγεῖσ' Ἴάσονος" 

οὐδ᾽ ἂν κτανεῖν πείσασα 1] ελιάδας κόρας 
πατέρα, κατώκει τήνδε γῆν Κορινθίαν, 10 
ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 
Φυγὴ πολίταις, ὧν ἀφίκετο χθόνα, 

ἀριστεὺς 5665 ρτϑίθγα 6. Ρογ- 
807}. 

δέρας. ““ῬΊοΙι ἢς. Ε. ἰἰδ. Ῥ. ἀπὰ 
1Π6 Δυϊ ποῦν οἵ Ἐπιβιαίῃιαβ 1]. Ε. Ρ. 600. 
11Ξ-:486. 81. 1 [ᾶνβ βἀϊιβά δέρος. 
566 Ῥῃωη. 1196. 1 {πὸ Γιϑρτηβηΐ οἵ 
ΟΡ ΙΟΟΙ 68᾽ Α]ὰχ Τυοτυβ, δέμος 15. ρΓ8- 
Βαυνϑα Ὀγ Ῥοϊ]υχ νὶϊ. 70. ϑ6Π0]. Ατ|- 
βίορῃ, ἂν. 934. δ]. ν. ξπολάς. Βνθη 
ἔγοπὶ σοπ͵θοίατα δέρος τηρΐ 6 νεἰ] 
τηϊτοα δά, το ἅνοἹα ἃ. 51Π}}}} ΤΟΙ ΤΩ ϊΠἃ- 
ὉΟΉ 1ῃ ὕννο νϑῦβ68." ΡΌΟΥϑ0Ὴ. 

6. μετῆλθον, ἴον ἦλθον μετὰ δέρος, 
φῳροηΐ ̓ΑΤΊΕν {ἢ «ἤεροο. ΤηυΒ5 Ηρο. 5610. 
οὐκ ἄρ᾽ ὧς ϑανουμένους Μετῆλθες ἡ ἡμᾶς, 
ἐΐου, μαϑέ ποῖ ἐἠιθηὶ ὁπ αἴ 61", ἔπ. φιιθοὲ 
ΘΓ κι 

Πελίᾳ, ον, αἱ {16 συπιριαπαὰ 0 Ῥεἰϊα5. 
“Τῇ ἀδίϊνα 15 ραΐ νυ γα πϑιτνα ἃπα 
1πύγ Πϑ!Πν 6 ν γῦ5, ἴο βϑῇῆον ἰῃαὶ ἂῃ 86- 
Ἰοη ἴακοβ βίδα γνὶτ τοίθγθηοα ἰὸ ἃ 
ῬΘΙΒΟῚ ΟἹ {πϊηρ; ΡΔΡΠΟΌ]ΑΡΙΥ [07 ἐΠ6 
αὐυαπίαρο οὗ αΠΉ 056, 701 {{π6 ρίθαδιιγ}6 
4 αηῃ ὁπ6: Ἡρτοά. ν|ῖϊ, 6]. Ῥαῦτα 
λέγοντος Θεμιστοκλέους, αὖτις ὃ Κο- 
ρίνθιος ᾿Αδείμαντος ἐπεφέρετο, ---- Εὐρυ- 
διάδεα οὐκ ἐῶν ἐπιψηφίζειν ἀπόλι ἀνδρὶ, 
εἰϊδδιιααϊηρ' πὲπι Γγοηι οοἰ ἰδοἰληρ᾽ {16 υοΐοθ5 
ἴο οὐἰϊρο α πιαρὶ ιὐἱίϊιου! ἃ σοι. 
ΘΌΡ .. Α]. 1045. Μενέλαος, ᾧ δὴ τόνδε 
πλοῦν ἐστείλαμεν, νγϊοῆ ἨομΠΊΕΓ 6χ- 
ΡΙΘ5865, 1]. Α. 149. τιμὴν ἀρνύμενοι 
Μενελάῳ." Μαίιῃ. τ. τ. ἡ 987. “Τῇ 
1Π6 φοϊηΐ τϑβϑῖθα οἢ τὴν Ἰυσστηθηίΐ, 1 
Βῃου ἃ Ἰννᾶγβ ἤᾶνθ νυ θη {6 ἰοία 
διιθϑονγὶρέιηι, ἃ5 1ἴ 15. Ἰβγ 64, 85 ἃ ραᾶτί 
οἵ 1ῃ6 ψοτά. Τη ΔΙ. οἵ ΔΥ ἀηίααϊίν, 
10 15 ἃ] σα 5 δἰ ΠΘΓ 50 νυ Ἴ6 ἢ ΟΥ᾽ οτημἰ6ά. 
Αθοαυΐ {Π6 181 σθηΐυτγυ, ἃ5 ΠΘΔΥΥ 881 
ὁᾶη Οοπ]θοίατθ, τ Ὀθρᾶη ἴο Ὀ6 50- 
βουιθθὰ. Νοὺ ἰϑὶ {18 ΟὈβθυνδίίοη Ὀ6 
ΘΟΠΒΙἀογθὰ 85 ἀθβδυαΐθ οἵ απ}. Ἐΐγτη. 
Μ. ρ. δδ0, 14. Νικοχάρης Λημνίᾳ' 

ἐπλέομεν, ὦ κόρη, Ἐπὶ κῶς, Ηετλβίοτ- 
Παβῖὰβ οα Ατιβίορῃ. Ῥ]υΐ. Ρ. 67. οοΥ- 
τϑοῖυ γτθαβ. πλέομεν, Ὀυΐ Πδ οὐρῇ ἴο 
ἢᾶνθ ρῥγοοθθαρά, ἂηὰ ἴο ἢανθ τϑδᾶ 
ΝΙΚΟΧΑΡΗΣ ΛΗΜΝΙΑΙ͂Σ ΠΛΕΟΜΕΝ, 

ὙΠΕΥ ἃ1᾽6 ἴΠ6 ννογᾷβ οἵ 750 ΟΤ' Β50ΠῚ8 
Ατγροπαυΐ ἴο Ηγρβιρυῖθ. ἀΑἰπδη. χ. 
Ρ. 426. ΚΕ. Νικοχάρης γοῦν ἐν ᾿Αμυ- 
μώνῃ πρὸς τοὔνομα παίζων ἔφη, Οἰνό- 
μαοΞ οὗτος, χαῖρε πέντε καὶ δύο’ Κἀγώ 
τε καὶ σὺ συμπόται γενοίμεθα. τὰ πα- 
ραπλήσια εἴρηκε καὶ ἐν Λημνίαις (ποῖ 
ἐν Λημνίᾳ). Ρονδοη. ὅθθ ποῖβ. οἢ 
Ηδα. 2. 

8. ϑυμὸν ἐκπλαγεῖσα, εἴτις, βηυϊτἔθνι: 
ςἴ, 866. 6398. Επτ, ΗἸΡΡ. 988. κἀκπε- 
πληγμένη Κέντροις ἔρωτος. λϑεἢ. 
ΟΠιο. 227. χαρᾷ δὲ μὴ ᾿κπλαγῇς“ φρένας. 
Ηον. Ἐροά, χὶ. 2. ΔΙΊΟΓΘ ρθι ΟιιδϑΊμ7) 
ΒΓΑνΊ. 

9. Οοηηροίῖ ἂν ψ ἢ κατῴκει, «ὐουἰὰ 
δἰι6 ὃ6 Ἰη]ιαῤὶιΐνρ. 

11. “1 μᾶνρ ἰαϊά ἄοννῃ {15 σΐθ, 
ΔΙνναγ5 ἴο ννυῖθ ξὺν ἴῸΡ σὺν, ννῇθῃ ἴΠ6 
τηθίτα δα ηγ105 ᾿ἰ. Ρογϑοτι. 

ἁνδάνουσα, οπαφαυοιιῖγρ᾽ ΟΥ̓ΑἸθ51) 01:5 

ἕυ γίοαβο, 5) Ὀδιηρ ἰΓΡθα θη ν ἴῃ 6 
ἴοταοβ οἵ τῃ6 ΡΓΘδθηΐ ῬΆΤΙΟΙΡΙΘ : Βαν. 
Ῥῃ. 1231. Ἢν μή με φεύγων ἐκφύγῃς 
πρὸς αἰθέρα, αἰϊοπιμρέϊνηρ' ἰο δα ρ6 Ροπι 
6: ἉΨΏΘΙΘ 8566 Ροΐβοη. Τῆυβ κερδαί- 
νουσαν Ὀφ]ονν 370. 

12. “φυγῇ πολιτῶν 644, δηα ΔΜΙ55. 
ΕῸΓΡ φυγῇ (ἰδῃίει σοπ]θοΐαγοβ φυλῇ ΟΥ 
ψυχῇ, Μυβρτ. ὀργῇ. Ῥιδίθοη φυγὰς πο- 
λίταις.. Βτυποκ πὰ8 οαϊεὰ πολίτας ἴῸΓ 
πολιτῶν : [ἀνδάνω 15. ποὶ [Ο]]οννοεὰ Ὀγ 
8Π 8ἃ0οι5.: 566 ῬΟΙΘΟη οἡ υ͵. ΟΥ. 
1623.1 1 μᾶνϑ [Ὁ] οννοὰ Βᾶρηθβ. Τὴ8 
ΘΡΓΟΡ ἅΓΟΒ6 ἔτοπ (8 ΔΌὈΓθνιίοη ἴῃ 
1η6 Μ55,᾽ Ῥογϑοη. Ἐ]ΤΉΒ]οΥ βαρ εβίϑ 
(δαὶ ΡΘΙΠΔΡΒ5 ν ἢ ἴοο ρτθδΐ ἃ τεῆηε- 
τηθη[) φυγὴ [ῸΓ ὑτον ἁνδάνουσα φυγὴ 

; 

Ι 

᾿ 
᾿ 



μῶ- ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

9 ΄’ ’ 7 ϑι..Φ ’ 

αὐτή τε πάντα συμφέρουσ᾽ ᾿Ιασονι" 
“ ’ὔ , , 

ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 
“ Ν᾿ ἀπ ΘΕ, χ - 
οτὰν γυνὴ σρος ἄνδρα βῆ διχοστατῆ. 1ὅ 

νῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. 
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέκνα, δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν, 
γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάξεται, 
γήμας ἱκρέοντος παῖδ, ὃ ὃς αἰσυμνᾷ χθονός. 
Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη, 20 

βοᾷ μὲν ὅρκους, ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς 

ὈΘΙηρ' ἴῃ Δρροβιοη ἴο Μήδεια, ΤΠ5 
θεῖον 1217. κεῖνται δὲ νεκροὶ παῖς τε 
καὶ γέρων πατὴρ Πέλας, ποθεινὴ δα- 
κρύοισι συμφορά. Ἠφτδο!. 70. ἱκέται 
δ᾽ ὄντες ἀγοραίου Διὸς, Βιαζόμεσθα, καὶ 
στέφη μιαίνεται, Πόλει τ᾽ ὄνειδος καὶ 
ϑεῶν ἀτιμία. ΟΥὐ 1105. Ἑ, ένην κτά- 
νωμεν, Μενέλεῳ λύπην πικράν. ὅ66 
Μαῖιῃ. ᾧ 426, Τῇ τεδάϊηρ', ἃ5. ἢ 
ΟΌΒΘΓνΕ5, ΘΟΙΓΟΒΡΟΠα5. ψἢ αὐτή τε 
ἴῃ ἰ. 18, [Ὁ τε ποννθνθῦ βυθϑίίαί- 
1ησ δέ. 

ὧν ἀφίκετο χθόνα, ειιϑαιιά. εἰς, ἃ5 
“Ὀρίογβ πύργους ἴῃ ]. 7. Ἠομηεγ, Οα. Α. 
992. ἢ δ᾽ ὅτε δὴ μνηστῆρας ἀφίκετο δῖα 
γυναικῶν. Ἐπ’. Ῥἢ. 110. οὐ γάρ τι 
φαύλως ἦλθε Πολυνείκης χθόνα. ΊΓΡῚ], 
42}. 1. 865. δνθηθγα ἴοοοβ, ἱν. 106. 
δἀνθτίογοί οἵᾶθ. Μη]ῖοη, Ῥ. 1. 11. 409. 
“ὙΤΠ] Π6 ἈΡΠν 6 [ἢ 8 ΠΔΡΡΥ͂ 1516. ΚΞ Κβρ. 
ΟὐΥ10]. ᾿. 2. “ἈΑμπὰ ΠΟΥ ΔΙΤΙνΙηρ ἃ 
Ρΐδοθ οἵ ΡοΐθποΥ. 

19, πάντα συμφέρουσα, ἴοτ ὁμοφρο- 
νοῦσα, αοοοηιηιοααΐϊηρ Πιθγ 56} ἔπι ΘΌΘΥΥ 
ἐμῖηρ. ὅορῃ. ΕἸ. 1464. τῷ γὰρ χρόνῳ 
Νοῦν ἔσχον, ὥστε συμφέρειν τοῖς κρείσ- 
σοσιν. (Βα. 6. 640. τούτων, Οἰδίπου, 
δίδωμί σοι Ἰζρίναντι χρῆσθαι; τῇδε γὰρ 
ξυνοίσομαι: ἴο γῇ] Οἢ ἌΡΤΘΘΒ ἴῃ ν. 648. 
οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 

14, ““ ὅπερ 15 Ρτοίεγγθά Ὀγν Μυβργ. 
Ὀυΐ ΠΠΗΘΟΘΒΘΑΓΙΥ͂. που μονδνον ἴῃ Χ. 
Π. Ρ. 32.158 ποῦ 8ἃ:Π1155.᾿ ῬοΥϑον. Ἐ]τη516 Ὺ 
Ὠοννθνϑι ὀοηβίθιβ ἤἥπου ἃ5 δαυϊναϊοπί 
ἴο 1 5ρροβο, ἃπιὰ {Ππϑγϑίονθ οὈ]θοί5 ἴο 11 
ἴῃ {{|18 Ῥαβϑβᾶρθ, Τῇ ταἰαίϊνθ, ἃ8. ἴῃ 
1 ῦιη, ἔα ΘΠΓΠΥ ἰακο5 [Π6 σϑηαοτ οἵ 
ἴ6. ἤοὰῃ [οἸ]ονίηρ. Τῆυβ Ἠετοά, 
ν. 108. τὴν ἄκρην, αἱ καλεῦνται Κληΐδες 
τῆς Κύπρου. νἱϊ. 84. Περσικὸν ξίφος, Ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν. 

τὸν ἀκινάκην καλέουσι. ΥΥ̓ ἢ ταϑροοῖ 
ἴο (Π6 βθηςπηθηΐ, ΕἸΠΊΒΙΘΥ ΘΟΠΊΡΘΓῈ5 
Οάἁ. Ζ. 182. οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον 
καὶ ἄρειον, Ἢ ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν 
οἶκον ἔχητον ᾿Ανὴρ ἠδὲ γυνή. ΟοΡ. 
830 ῬΒΟΟΥΙ. 189. τί γὰρ ἡδύτερον καὶ 
ἄρειον, ἊἪ ὅταν ἄνδρα γυνὴ φρονέῃ φίλα 

γήραος ἄχρι. (ΤοΒηθοηΒ ΔΙΔΌΪΕΓ, 
Νο. 45. 

16. νοσεῖ τὰ φίλτατα, ἤεΥ ἀθατεδί 
ΘΟΊθχΊοη5 αὐ ϑ5ἱοκθηῖηρ, αἰϊδοιιδίϊγιρ. 
ὅ8θ. Μοηκ, ΗΙρΡρ. 969. ξ 

19. αἰσυμνᾷ. ἘΠ] ΠΊΒΙΘΥ͂ ΤΘΠΊΔΙ}κ5 1Πδΐ 
π0. ὁπ6 δῖ ΕτΙρΙ 468 [88 υϑθα [15 
ννοτά, Τῇ ἀδεῖν. αἰσυμνήτης ΟΟΟῸΓΒ Ϊπ 
Ηοιῃ. Οάα. Θ. 2568. δπὰ αἰσυμνητὴρ 1Π 
1. Ω.347. Αὐϑίοί. αΘ Ββθρ. ἷν. 10. καὲ 
τὸ παλαιὸν ἐν τοῖς “ἀρχαίοις Ἕλλησιν 
ἐγίγνοντό τινες μονάρχαι---οὺς ἐκάλουν 
αἰσυμνῆτας. Τῇ ἀοτηινδίίοῃ 15 δ][0- 
ΘΘίμ ν᾽ ἀποθῦῖδιη. Ψ 6ΡῸ8 μαν Ώρ᾽ 118 
58η88 Οὗ γιξΐηο (ἄρχω, βασιλεύω, ζχα.) 
ΒΟνΘΙΏ ἃ ρθη. ΤΠ ΘΟμΒΙ". 15 ᾿πηϊταϊοα 
Ὀγ Ηον. Οἀ. "]. χχχ. πηι ΔΡΤΘΒΙ1 πὶ 
Βδρπαν ῦ ρορυ]ογαπι. 

21. “ΤΠυ5. Τογίη οοπ]θοϊατθα [ῸΓ 
δεξιὰς, ἀη ὑπὰ5 τπΠ6 ΜΚ. Α. πὰ Χ. 
Π. ὅ8. μᾶνβ ἰ(. Τῇ6 Ἰαποίίοη οὗ 1τῃ6 
Πιδη 48 νγᾶθ ρου ΠΥ] οα]]6ἀ πίστις, ἃ 5 
ἈρΡρθαῦβ ἔϊοπη (ἢ 8 Ἠοπιοιῖς δεξεαὶ, ἧς 
ἐπέπιθμεν" νὨ]οἢ Ῥαββᾶρθ 15 οἰἱϑα ὧν 
{Π6 ϑ6Π0]. Οη Αὐβίορἢ. ΔοΒΆγη. 907. 
Οἷσιν οὔτε βωμὸς, οὔτε πίστις, οὔθ᾽ 
ὅρκος μένει" γγῇθγα βωμὸς ἐξ {6 ἐπι ἢ ὃυ 
υἱοίϊηιδ, ὅρικος δι τυογάς5, πίστις δι {6 
γῖρηι μαπὰ 5. Ῥογϑοη. 8 αἰδιηοσίοι 
18. ποῖ αἰννᾶγθ οὔβεινθά: 5686 ν. 4]4. 
Βόρῃ. (ΕΔ. Ο. 1632. Δός μοι χερὸς σῆς 
πίστιν ἀρχαίαν τέκνοις. ὮΙ. 819. 

σῇ, Ηοκ. Θά. 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

πίστιν μεγίστην, καὶ )εοὺς μαρτύρεται, 
οἵας ἀμοιδῆς ἐξ ̓ Ιάσονος κυρεῖ. 
κεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόνι, 
τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον, 2ὅ 

ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσθετ' ἠδικη μένη, 
οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽, οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς 

πρόσωπον" ὡς δὲ πέτρος, ἢ ϑαλάσσιος 
κλύδων, ἀκούει νουθετουμένη φίλων" 

ἦν μήποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην, 80 

αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξῃη Φίλον, 
καὶ γαῖαν, οἴκους 9᾽, οὗς προδοῦσ᾽ Ὁ ΠΝ 

μετ᾽ ἀνδρὸς, ὅς σῷε νῦν ἀτιμάσας ἔχει 

1.5. Ηρα αἀὐοίε5. ἢ6πι, ΜΙ αἰαϊοβα 8 
)6ο5 ΒΊΘΟΙ. 

28. οἵας ἀμ. --- κυρεῖ, ωΠἱαὲ α γϑέιιγΉ, 
51)6 πιθοίβ αὐἱίἢ} ΟΥ̓ ἴον ὅτι τοίας. ““Η6- 
γτοά, 1. 81. αἱ ᾿Αργεῖαι (ἐμακάριζον) 
τὴν μητέρα αὐτῶν (τῶν νεηνιέων), οἵων 
τέκνων ἐκύρησε, ἐπαὲ 5ιιοῖν οἰυϊ γ Παρ 76 
ἦἢδθν ἰοί. Ἐπαγ. Τριι. Δ, 1614. Πέμπει 
δ᾽ ᾿Αγαμέμνων μ᾽ ὥστέ σοι φράσαι τάδε, 
Λέγειν δ᾽ ὁποίας ἐκ δεῶν μοίρας κυρεῖ." 
δῖ. αν. στ. ᾧ 869. Ευν. ΑἸο. 970. 
οἱ δὲ δεσπότιν Στένωσιν, οἵαν ἐἰς δόμων 
ἀπώλεσαν. (Οἵ, Τανεη. ΧΙ. 31. 

24. ἤοηι. Οἁ. Δ. 788. Ἡ δ᾽ ὑπερῷ᾽ 
ἀναβᾶσα περίφρων Πηνελόπεια, Κεῖτ᾽ 
ἄρ᾽ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ πο- 
τῆτος. 

σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγΎ. ἴοΥ ἑαυτὴν, Παυϊηρ' 
δῖυοη Πουβοιβ ἀρ ἰο σγῇοῦ : τἢ8 Ηθο. 
90]. ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμ᾽, ὑφ᾽ οὗπερ 
ηὐτύχουν, Σώζειν ἕτοιμός εἰμι, ἴον σέ. 

26, ἐπεὶ, δίποθ, 6: φιιο: οἵ. 198. ΟΥ. 
77. Ἢν, ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον ἔπλ ευσ’---Οὐκ 
εἶδον. 

ἤσθετ᾽ ἠδικημένη, 5.16 τῦα5. σογιϑοϊοιι5 
ἐμαὶ 5.6 παὰ δθθπ ὐγοηρθά: 866 878, 
οἶδα, γιγνώσκω, αἰσθάνομαι, ὅχο. ἃτΘ 
ἔο! ]οννθὰ ὈΚΥ ἃ μϑιίοῖρ] 6: 5866 Μίαϊῃ.. 
στ. ΟΥ. ὁ 648. ΙΕ Πὰ5. ᾿πλα166 
115 ατθοβιῃ : ΖΞ. 11. 976. 5θη51: τη6- 
α1ο5 ἀοίαμρϑβιι5 ἴῃ Ποβῖθϑ, [Ὁ 86 αδίαρϑβιιηι 
6556: αἶ5ο ΜΠ, Ρ. 1. 1χ. 792. Οτρ6- 
ΑΠΥ 8586 ἰηρογσθά νιπουΐ τοβίγαϊηΐ, 
Ἀπά Κηδιυ ποὶ δαϊϊηρ ἀθατῃ. 

28. ““ἐνθαλάσσιος κλύδων 15 {8 

οοη]θοίατα οἵ Κ 416Κ. ΗἸρρ. 804. Βαϊ 
ἴῃ 16 ἢγβὶ ρίασθ [ῃ6 δοπβί γα οοη τὸ- 
αυϊτθ5. κλύδωνος : ἴῃ ἴῃ8 βθοοηὰ ἰἢ8 
ααοίδιοη σίνθη ὈΥ Π1ΠῚ ἴγοπη ἃ Πα ΤΟΙ. 
898, 50 ΗἘ]οΙΘη 1} ν ἀθίθηαβ 1η6 βθηβ88 : τί 
με προσπίπτεις ἁλίαν πέτραν Ἢ κῦμα 
λιταῖς ὡς ἱκετεύων; Ρογξοη. ΚΟ. 
γψρο. ἤθη. νι. 469. [Π|ὰ 5ο]ο ἤχοβ οου- 
105 ἃνϑιϑᾶ ἰθηθθαῖ : Νβὺὸ ΠηΔρῚ5 Ἰησθρίο 
νυ] ΠΊ ΒΘΙΤΊΟΠΘ την θίατ, Ὁ τὴ 51 ἀπτἃ 
51Π|6χ, δαΐ βίοι Μαγρθϑία οδυΐῖθβ. ΕΓ. 
Ηῖρρ. 904. πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα Τίγ- 
νον ϑαλάσσης : ννῇοταΘ ΔΊοΠΚ σαυοῖεθβ 
ΖΦ 5οῃ. Ῥγοῃ. 1097. ᾿Ὀχλεῖς μάτην 
με, κῦμ’ ὅπως, παρηγορῶν : ἃπὰ Ξ'8Κ- 
ΒΡΘΆ7 6᾽5 Δίθγομαης οἵ ἡ δῆ. Ασίιῖν. ὅο.1. 
οι, πιαν αἜ τὐοἰϊ ρὸ οἰαπὰ τροὶ ἰἢε 
ὀϑαοῖ, ἀνὰ δα {πὸ γαῖ Ποοὰ Ραίο ἢϊς 
τἰϑιιαὶ Ἰιεῖριε ; ὅο. Ποῖ. Θά. πὶ. 7. 21. 
ΒΟΟΡΈΪΙ5 βυγ τοῦ [ΘΑ] ἴΟΟΘ65 δυα}, 

29. ἀκ. νουϑ. φίλων, ἄρδς 5116 (ἱδέθη, 
ἕο ἢ6} Κγϊθηεἰς ἰὐ]ιθν ααἰπιοι θα : φίλων 
15 ρβονθῦπηεᾷ ὃγ ἀκούει. 

90, ἣν μήποτε, ἴοΥ πλὴν ὅτ᾽ ἂν, οι- 
οορέ υὐἱθη, ἃπθ τπ ϑιι8] δοπδίραοιϊοη, 
ΟΌΒΘΡν 65 ΟΣ Ἡδιηϑηη ΚΕΝ 
Βαροσρβοία (ἢ αΐ ἢν μή ποτε 5Πποιὶ ἃ θ6 
τυτίθη, αἰυϊξῖηι, “ Θαοθρέ 5οηιθίϊηιθ8.᾽ 

Ἢ κάρα ἴον δέρην ἰϊδ. Ρ. ΘΥΓΟΠΘΟυΒΙΥ͂ 
ἔγοτη Ηβο. 498. Ρογϑβοη. 

99. ἀτιμάσας ἔχει, πας αἰδἠοποιγοὰ 
ἤν: ἴον: ἠτίμησε, ἢ ΙΔἸομ ἕγεηαθηΐ τῇ 
ΘΟΡΠΟΟΙ 65: πὶ. 22. Τὸν μὲν προτίσας, 
τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει. ὅδ66 [Π68 ποΐβ ὁπ 
Ηεο. 999. 

Β9 



0 ΕΥ̓ΡΙΙΠΠΙΔΟΥ͂ 

ἔγνωκε δ᾽ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ᾧ ὕπο, 
οἷον πατρῴας μὴ ̓ πολείπεσθαι χθονός. θὅ 

στυγεῖ δὲ παῖδας, οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. 
᾿ δέδοικα, δ᾽ αὐτὴν, μή τι βουλεύση νέον " 
βαρεῖα γὰρ φρὴν, οὐδ ἀνέξεται κακῶς 
πάσχουσ᾽" ἐγῷδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν, 
μὴ “ηκτὸν ὠση φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 40 

ἡ καὶ τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνη, 

σφε ἴ5 οἵ θοῇ παπιθοῖβ δηα οὗ 81} 
ΘΘΠΘΘΙβ : 566 8306, ὅδ αἴϑ0 νιν νυν, 39. 
Μη. αν. αν. ὧν 146. 147. 4. 

94. ““ ἔγνω καὶ ἡ Χ. Π. 52. ὙΥ ΠΘΙθοΓ 
{15 8 ΔῊ ΘΙΡΟΙ οἵ 1Π8 ῬΙΘΒΒ οτ ἔγνω 
γὰρ ἢ, ΟΤ θογΓαρίθα ἔγοιη ἔγνωκεν ἢ Οὗ 
ἔγνωκε δ᾽ ἢ, 15 ἀουθιίι!, Βυΐϊ [γοτὴ 
947. 616 ἔγνω “γάρ ἢ 15 τοδᾶ, [8 
[ΌΤΤΊΘΤ' ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο 8 {Π6 6858. ἘΠΒον 
ΤΟΔαΙΠρ 15 ροοῦ, 8πιὶ δὲ δηα γὰρ 816 
ὙΘΙΥ [ΓΘ] ΘΘΏΤΥ ἰηιθτομαηραά, Δ ΠΒουρἢ 
δὲ ράθ5688. ἰηΐο γὰρ ΤΊΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ {Ππᾶπ 
γὰρ ἰηΐο δέ, Βαϊ 5686 ν. 1088, Βτιποκ, 
ἴῃ ν. 475., Πιᾶ8 (οδβιγογϑα 1868 ΤΏΘΙΤΘ ὉΥ 
ΘΠηρ Ἔκ τῶν γὰρ πρώτων. Ρον- 
δ07ς 

συμφορᾶς ὕπο. “Ὑπὸ οἰΐϊδῃ 6χ- 
ΡΙΈ55688 ἃ Θδι.886 Δ ΓΙΒΙ Πρ ἴγο ΔΗΥ͂ ἰῃ- 
ἰθρηᾶὶ οἱ" θχίθγηδὶ οἰγουτηβέδησθ, 615- 
Ῥοϑβιίοη οὗ τηϊηά, ὅζο., 8) ϑῆθνγαιβ (οὸ 
ἴη86 Τα ργᾷ. ὍΤῆαυσ. ἢ. 8, ἢ νεότης 
-Ξ οὐκ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπειρίας ἥπτετο 
τοῦ πολέμου, γον ἱποχροτίθηςθ.᾽" 
Μίπ. Οτ. αν. ᾧ 592. 

95. οἷον (ἐστι) κ- τ. Χ. Τρῇ. Α. 490, 
᾽ἜἘσεῖδον οἷον ἣν κτείνειν τέκνα. Πα 
Ὠδραίνθ ΡΆΓΠΟ]6. 15 [ΤΡ] ΘΠΠΠΥ 1η6]- 
[ΘΓ ΠΓΥῪ οτη 66 ΟΡ Ἰηβοτίθα, Τηυ5 
Ηετγο, Εν 197. τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατ- 
θανεῖν : θαΐ ἴῃ ΑἸο6.1}. ὃν ϑανεῖν ἐῤῥυ- 
σάμην. 

ἀπολείπεσθαι, γγϊυανὶ, 1. ᾳ. στερηθῆ- 
αι: ϑορῇ. ΕΒ]. 1167. τάφου, Αοοοτά- 

ἴῃρ ἴο ΕἸπηβίθΥ οἡ Ηθτδο]. 760., μὴ 
ἀπολείπεσθαι σπου] Ὀδ ννυγτρη νυ πουὺϊ 
6] Ἰϑίοῃ. ὅθ ἤβο. 1291, ΟΝ, 469. 
660. 

96. ὁρῶσ' εὖφρ. ὅθ ἴΐ8 ποίβ. οἢ 
1128. χαίρεις κλύουσα. 

87. τι---- νέον, διιδαι. κακόν. 8688 

Ἧδο. 81. ΤΊ θοπη]. βουλεύσῃ τηᾷῦ 
(ὉΠ]Πονν δέδοικα, ὈΘΟδι58 1 15 1 5688 
ἃ. ῬΓθϑθηΐ ἰθη856, 1 ξδαν : ἃ5 οἶδα, 1] κποιυ, 
ν. 99. 

98. ἀνέξ. κ. π., υυἱϊῖ τοὺ ὄὕγοοῖ ἐ{{- 
ἐγραίηιοπέ : ἀνέχομαι 15 [Ὁ] ονγοα ὉΥ ἃ 
ῬΆΓΕΟΙΡΙΘ : 866. ν. 78. Ἐπρ. Ηδρτδο]. 
959. Νικωμένη γὰρ Παλλὰς οὐκ ἀνέ- 
ἕεται. Η!ρρ. 8354. οὐκ ἀνέξομαι ζῶσ᾽. 
ἴῃ, αν. ὅτ. ὁ 649. 

40. ““Α Ἰἰη6 Ἰηἰτοάπορά ἴτοπι 881]. 
Ἐ|564 ἴο [Ὁ]1ονν (15, Σιγῇ δόμους εἰσδᾶασ᾽, 
ἵν᾽ ἔστρωται λέχος. ΦῬΟΥΞΟΉ. 

41. τύραννον, ἰΐδ ργῖπιοσ85, δοσοτά- 
Ἰηρ ἴο Ε]ΤΏΒΙΘΥ ; ποῦ ΟἼὑθοη, ἃ8 {88 1ῃ- 
1 Ρ ἴθ᾽ 5 ΘῈ ΠΘΡΆΠΠΥ͂ ἀπαοιοίαμα ἴδ, ἘῸΤ, 
85 ἢδ6 ᾿πΟΘΏΙΟΊΙΒΙΥ ΤΕΙΏΔΙΪΚ8, ΜδάθαἘ 
ΠΟΘΕΙ͂ νγὰϑ ΤΩΟΤΒ ΤΘΑΒΟΒΔΌΪΥ αἸγθοῖθα 
ἃραϊηβί Οὐθοη Β ἀδὰρ 8 1β8ῃ δρδϊηϑῖ 
Οτξο ἰπηβο]: 8ἂπα ἴῃ ν. 879. 18 
νον ἦβ γήμας τύραννον ΟΘΟῸΣ ἴῃ ἰἢϑὲ 
Β6η56. ΤῊΘ οΟὈ]θοίίοη ἤόνγανθν ἀρρϑά 
Ὀγ Ῥτοΐ. ϑ'οβο]βῆβιᾷ, δηὰ Ὀγ Ἡθιτηδηη 
Ὀδίοσα δῖπα ((Ι. 7. νο]. χἰχ. Ρ. 282.), 
{παῖ τπΠ6 ΔγΙΙοἷθ 15. ΠΘΟΘΒΘΒΔΙΥ͂ [Ὁ 16 
θᾶ Κ6. οὗ ΡΘΥΒΡΙΟΟΠΥ, ᾷο65 ποῖ 566η) 
νι Ποὺΐ τννεϊσῃΐ, τύραννος, ἃ5 [Π6 Δ {6} 
ΟΌΒΘΓνΘ5, 18 8 84]., νυ] ἢ- ΔΡΡ]18α ἴο 
ἃ τῆδῃ ὈΘοοπιθ5 ἃ βαθβί. ; θαΐ ΜῈΝ τθ- 
ἴθγθῃοθ ἰο ἃ γΟΙΊ8Η, ἰ5 ῬΙΑἸΗΙΥ Δ 8}}.» 
85 γύμφη τύραννος ἴῃ ν. 599. ΤΠ ἰῃ- 
βίδῃοα δἀδαοοά Ὀγ ΕΠΠη5]., ἔτοτη ν. 879. 
6 Θχρίδίηβ ἴο ὈΘ δἰ ρει ἴον γήμας 
γυναῖκα τύραννον οὖσαν. ΗΘ {Ππργϑίοτθ 
ῬΙΌΡΟΒΘ5 τυράννους (λίθος 15. βὺρ- 
Ῥοτίβά ὈΥ τυράννοις ἴπι ἴπ6 Β6Π0]. λ" 136. 
Οτϑοη ἀπά Ἰᾶὰθθ. Τῇ ῥ᾽] υτὰ] ΠΊΔΥ 
4150 ἱπαϊοαίθ ΟἸδαοθ ΔΙομθ, ἃ5 ἴῃ ν. 
140. Ὁ μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων. 
σῇ, 247. 594. 
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κἄπειτα μείζω ξυμφορὰν λάθῃ τινά, 
δεινὴ γάρ" οὔτοι ῥᾳδίως γε συμδαλὼν 

ἔχθραν τις αὐτῇ καλλίνικον ἄσεται. 

ἀλλ᾽ οἵδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 4 

στείχουσι, 

Ὡς ακῶν " 

μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι. 

νέοι γὰρ ᾧροντὶς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

᾽ὔ .- ͵ ΤῸ 

παλαιὸν οἴκων κτῆμα. δεσποίνης ἐμῆς, 
ΕΑΝ , 3.0.5 ’ 

τί πρὸς πύλαισι τήνδ᾽ ἀγουσ᾽ ἐρημίαν 

42, μείζω ξυμφ. λάθῃ, ὅϑοἾνο]. οἱονεὶ, 
μείζονι κακῷ περιπέσῃ, πρὸς τῷ ἤδη με- 
μισῆσθαι ὑπὸ ᾿Ιάσονος. 

48. συμθαλὼν Ἔχθραν --- αὐτῇ : παυ- 
ἕο γγουοϊκοα, ΠΟΥ Πορίὶἰϊίῳ : οἵ. 521, 
ἔυγ. Ηεκδο], 459. σοφῷ Ἔχθραν συν- 
ἅπτειν. 

44, καλλίνικον, ϑαραυᾶ. ὕμνον οΥ̓ 
ὠδήν : Ἡφτο. Ε. 180. τὸν καλλίνικον 
μετὰ ϑεῶν ἐκώμασε : 680. ἔτι τὰν 
Ἡρακλέους Καλλίνικον ἀείδω: Ἐ). 
864. ἀλλ᾽ ἐπάειδε Καλλίνικον ῳδὰν 
ἐμῷ χορ οἵ Ῥιαη. 1719. Βδοοῖ. 
1158, 

«ς οἴσεται εἀἀ. ΜΗ, ἄσεται 15. 1ἢ8 
διηθηβαίίοη οἵ Μυγείυβ. Υ΄. 1,. ἢ]. 1]. 
ὙγΠ0 ΘΟΙΏΡΑΓΕ5 Ποῖο. Εἰ. 178. 680, 1]. 
8690. 185 450 1,Δπι θη 5. ἡποῖθ8 {Π6 
Ῥϑϑβᾶσθ, οη ον, Α. Ρ, 123, (δι Μβάθα 
ἴθτοχ ἰηνϊοίδηθ.) Α8. ἴῃ ΨΤΠῺΡ᾽ οἱ, 
1 γοὺ βυϑον (Π6 {π6 ἰο ἰοιοἢ (Π6 οἰτο]ο, 
γοὰ ἴογιη ὦ, 80 ουἡ ἴῃ οἴμθ ἤδη, 
1ῃ ὙΠ ηρ ὦ, 1 γοὰ βθραγαῖθ [Π8 11π8 
[Γουὴ 1886 ἘΠ γοῦ ἤρου 1Π|6 ἀϊρμ- 
τποηρ' οἱ. Εν. Τοη 1272. ἐκ γὰρ ἄκω 
προὔλαθον μόγις πόδα. ΝΥ οΟ ἀο68 ποὶ 
Ῥούσοινα {παῖ {π6 τϑαάϊηρ βῃου! ἃ 6 
οἴκων 1 ῬΗρτΘοχαΐθϑ, ΔΊΏθη. νὶ, ρ. 269. 
Β. ῬοΊΊαχ, νι. 60. ᾽Οπταὶ κίχλαι γὰρ 
ἀνάθραστ᾽ ἠρτυμέναι : ἃ ΡυττΒοἢ ἴῃ [ἢ 6 
{Πιτὰ Ρίδσα. Τὴ τΠ6 ΑἸάϊη6 ϑἀϊίοῃ οἵ 
ῬΟΙΙῸΧ : πταὶ κίχλαι δ᾽ ἐπὶ τοῖς δ᾽ 
ἀνάθροιστ᾽ ἡ. Πδαά, {πΠϑΡοίογθ, ᾽Οπταὲ 
κίχλαι δ᾽ ἐπὶ τοῖσδ᾽ ᾿ἀνάξραστ᾽ ἠρτυμέ- 
ναι. Αη δρίρταμη ἴῃ Αἰμθηθυβ. χίν. 
Ρ. 629. Α. ἡ ῥα ϑεοῖσι Τᾷ Σικνῶνι κα- 

λὸν τοῦτ᾽ ἀπέκειτο γέρας. Ἐ608]] (ἢ 
[υρὶτιν Ἰειῖον δηά τϑαά, Τοῖς Σικυῶνι. 
πῃ 8η δρίβι]ϊθ οἵ Απδχιμηθηθθ ἴῃ 9), 
Τιαδτια5, 11. ὅ. οἱ δὲ Δἰακέος παῖδες ἄλ- 
λοις τὰ κακὰ ἔρδουσι. Ἐεδᾷ ἄλαστα 
κακὰ, ἃ5 ΄ὴη Εν, Το, 1299, ψ ΠΟ 1 
8 ΠῚ ΘΌΓΡΡΙΙΒΘα {πᾶὶ ΜΝ ] οἴ. ἀἸὰ πο 866 
οἡ Ηδγοά, "ἢ. 199. Βῖγτ. ΜΙ. Ρ. 57. 48. 
ἄλαστα τὰ κακά. (Εγταξ τά.) Ρογϑονι. 

46. ““ ΙΓ] ΑΥΪν ἴῃ [η6. ΑἸορΘϑ, οἰίβα 
Ὅγ ΑἸητθοηΐυβ ν. Τροχοὶ, Επατ, 85 564 
1η6 ρῇγδβθ ἐκ τρόχων πεπαυμένον." 
Ῥογβϑοη. Ατηπηθηῖιβ ἢ85 (ἢ 5 ρΡοϊηϊοά 
ουΐδ τῃ6 ἀἰϊδιηοίίοη Ὀεΐννθθη τροχὸς 
ἃη4 τρόχος: τοὺς περιφερεῖς τροχοὺς 
προφέρονται ὀξυτονοῦντες " τρόχους δὲ 
βαρυτόνως λέγουσι τοὺς δρόμους : Τρο- 
χὸς {ΠΘΓΘΙΌΓΘ. τηθϑῃ8 ἃ «εὐἱιθοί, : τρόχος, 
α γιιφγθυρ, Τα 6 ; ὮΘΓΘ, ρον ΒΘΏΘΙΆΙΠΙΥ. 
ΤΏυ5. αἶδο ἴπμ8 ΘομοΙ. Ἐκ τρόχων" 
βαρυτόνως " ὧς νόμων. Οη [Π68 ι186 οὗ 
οἵδε ἴον ὧδε, πἰέίον, 566 Ἦφο, 58. Δί. 
στ. (τ. ὁ 47], 12. 

47. οὐ φιλεῖ, 15 ποῖ τυοηΐ : ϑαρρ!]. 926. 
ἋΑ δ᾽ ἂν μάθοι παῖς, ταῦτα σώζεσθαι 
φιλεῖ Πρὸς γῆρας. ΤΠυβ αἀπιο, ἮΟΙ. 
Οὐ. Π|. 16. 9. Δυϊὰπ) Ρ6Γ ΤηΘ61]05 16 
Βδ 16}}1{68. ἘΠ᾿ ΡΘΓΓΆΙΊΡΘΓΒ απϊαΐ ΒαΧᾶ. 

48. “ὯΔ δάάγοϑββθβ ἴῃ6 ἤυτεα 85 (ἢ 68 
τηοϑὲ νου ἢ] 685 δρρθηάδρα [0 (ἢ Ποι58. 
ΑἸοχὶβ ἴῃ. Λίμθη. χὶ. Ρ. 489. Ε, τπὺ5 
τιάϊοα]65 τἢ6 ΘΧΡΥΘββίοΩ, Εἶτα τετρακό- 
τυλον ἐπεσόξδει κώθωνά μοι, Παλαιὸν 
οἴκων κτῆμα. ἘΜΠηϊὰ5 ἴῃ Νοηϊὰς ν, 
ΤΕ ἰηιῖπον ἰῃυ5 ᾿τηϊαΐθβ 1: “ Απαυᾶ 
Π61}}15 Πα οὐϑίοβ σΟΡΡΟΥ58, Θυϊα εἰς 
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ὃ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἔστηκας, αὐτὴ “ρεομένη σαυτῇ κακά : 
πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι οὔλεις : 

Ἴρο, τέκνων ὀπαδὲ πρέσθυ τῶν ᾿Ιάσονος, 
χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν 
κακῶς πιτνοῦντα, καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται.- 
ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦτ᾽ ἐκξέξη κ᾽ 

ἴθ οχίτϑ, ϑάθα δχδηϊτηϑῖα δἰ] η89 1 
Ῥούϑοα. ομοίε οα 1926η). Ρ. 75, ὅ. 
ΟΌΒΘΥΙν 5. ψνῃ βοπὴθ Ἰυβίιοα. παῖ {Π]85 
γϑπλαῦς οὗ Ῥυτεοηβ 15 ΟὔβοαΓΘ ; δηῆ 
τῇδί σοῃτθιηρί 15 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΡΗΥ ΠΡ ]166΄ 
ἴῃ τ[ἢ8 ψογὰβ οἵ Ευτιριθ58. δ σοι- 
μᾶτ68 Ηςβο. 607. ἀρχαία λάτρι: Τρῇ. Α. 
879. οἶδά σ᾽ ὄντ᾽ ᾿Εγὼ παλαιὸν δωμάτων 
ἐμῶν λάτριν. ὅ68 αἶβο Εἰβθοίγ. 409, 
Ἦϊ [τίμιον οὔβοτνοβ τΠὰιὶ κτῆμα ἀρρ]ϊθα 
ἴο ἃ δεγνδηΐ 8 ῃοΐ Θχ ΡΟ ΙΠΆΤΥ, 51Π68 

ἃ ΠΙΑΒΙΟΙ ννὰϑ δι ηιδα ὃ κεκτημένος. 
49, ““τήνδ᾽, ἴον οὕτως : 875. ὄψιν 

τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων." ἘΠΠ18]. 
Οἷι ν. 167. ΤΊ δ τρ. Ζ.η. ᾿χ. 481. 
Ππις ερο ἴθ, ἔργα], δάεξριοιο 1 1)0 1 
βεποί ψοιι ἐπιι5} νὶϊ. 409, Ταίρηι Ἰηϊοῦ 
5: νᾶ8, 1η16} ἀδβθγία [θα γ η], ΒΘΡΊΠΔΙη 
ΑἸ]Θοῖο 5:Π|}15. ἃρὶς ππαίαὰθ. ΒΔΟΟΗΙ, 
γι διιοἶ, α Ἰπα ΗΘ. 

51. σοῦ μόνη---λείπεσθαι : {6 ρεη., 
ΔΟΟΘΟΙΩΙηρ ἴο ΔΊοΩΚ οα ΑΪο. 418,, 18 
ἀδρθηαβηΐ οἡ λείπεσθαι : οῃ μόνη, 80- 
ἐογάϊηρ ἰο δαί. αν. τ, ὁ 929. ννῆο 15 
ΒΌρΡρογίβα Ὀγ ὅορῃ. 41. 511. σοῦ διοί- 
σεται μόνος. ϑοΠοὶ, σοῦ χωρὶς διάξει 
καὶ βιώσεται. 

68. τὰ δεσπ. κακ. πιτν. (ἐστὶ) ἕξ. χρ. 
δ. πὲ ταὶς οὐ Τιιγλλο5. ΟΥ̓ {{π6ὶ} Πιαβίθγ 5 αΥὸ 

α ΟΝ ΟΘΥ ἴο ρουὰ δθγυαιλι 5. Ἐναγ. ΠΆΘΟΙ. 
1028. δοῦλος ὧν μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως Χρησ- 

τοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν. 
ΖἜβοῃ. Αρ. 91. Τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ 
πεσόντα ήσομαι: οἢ νγῃϊΟἢ ρββᾶσα 
ἘΙοπιῖ, τῃ ἢ18. (]ο88. Τθιηᾶγκβ [Πα (Π6 
ἉΠΈΟΪΘ. 15. ΠΊΟΓΘ. ἐγθαπθπίὶν ἰουηα ννἢ 
(8 Βα θί.: ἃβκ, τὰ τῶν ϑεῶν, Βυτ. ΡΉἢ. 
972. τὰ τῶν διακόνων, ΞΟΡΗ. ῬμΙ],. 497. 
τὰ τῶν πόλεων, Πα. πἰ. 82. 868 
Δί. αν. αν. Κ 284. 

54. “ΤΠΙ5 νϑῖβθ Βῃου ]α ρϑυπαρθ ὃ 
᾿πβϑρῖθα ἴῃ τῃ8 Βδοοῃξ αἴϊον ν. 1029. 
πίτνοντα ἘατηΔί ἢ] 5 νἹῖ. Ρ. 514. Ρον- 
80η. Οὐ ἴπ6 Ἰαιϊἴο' οὐ ΠορτΆρΡἢΥ 8668 
ἘΠη5. Ηρτδο], 77. πα (6 ποῖΐθβ οἢ 

ὅρ 

ἀλγηδόνος, δ 

Ηδοο. 238. ϑδοθοίου. ργοΐθυβ [ῃ8. 8017, 
πιτνόντα. Ῥυῖ, δοροταϊησ ἴὸ ΕἸΤΑΒ] ον 5 
τϑαβοηϊηρ οἡ ὅοριι. (56. (. 1792, ἔπιτ- 
νον Ὅτ) πίτνω οσδἢ ὕ8. πὸ οἶμον (ῃδΔη 
ἴπ6 πηρογίβδοϊ : ἰὼν ἃ]} νϑρὺβ οὐ Ὁῃ15 
ἴοΓπι, ἃς δάκνω, κάμνω, τέμνῳ, ἱκνοῦμαι, 
ὑπισχνοῦμαι, τὰκ ἴῃ βθοοῃμά 807. 
ἔδακον, ἔκαμον, ἔτεμον, ἱκόμην, ὗπε- 
σχόμην, ὈΥ ἀἸορρίηῃρ 16 ν. ΒΙοιηΐ, οα 
Αν. 89. ['ὰ5. οὐβαγνϑά {παᾶὶ ἴπΠ6 ρῃγᾶ58 
κακῶς πιτνοῦντα 15 ἀεγινοα ἴγοπι {6 
οαδί οἵ τἰι6 αἴθ. Τῇ ὅ.ἤο]. οα ἱμὰϊ 
ῬΑΞΒΆΘῈ ΟἾτ65 ἃ ῬΓΟνΕΓΌΪΔ] 11Π6, ᾿Αεὶ γὰρ 
εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύδοι. Ἔπιτ. ΟΥ. 
59. Γάμοι δ᾽ ὅσοις μὲν εὖ καθεστᾶσιν 
βροτῶν, Μακάριος αἰὼν, οἷς δὲ μὴ πίπ- 
τουσιν εὖ ----, 

φρενῶν ἀνθάπτεται, ἐοιιοῖ, {Πιεὶν [6οἰ- 
ἴηρ58. Ῥ]οπιῖ, μὰ5 τϑϑίογθα τῃ68586 ννοσὰβ 
τὸ ὔβοῃ. Ῥεῖβ. 709. τεῦ ἀνθίσταται 
ννὰβ [ῃ6 ΟΥΙΡΊΩΔ] τεδαϊηρ, ΤΉ ΘΟΟΥ. 1. 88. 
Νεικείουσ᾽ ἐπέεσσι" τὰ δ᾽ οὐ φρενὺς ἅπ- 
τεται αὐτᾶς. 

88. “Τα πϑυΐθιβ τοῦτο, τοσοῦτο, 
τόδε, ν»ἱτ ἃ Ῥτθροβιίοη, οἰΐθῃ ἴα Κθ ἃ 
Β6η. 8ὃ8 ἃ ἀεδῆηπίοπ. Τππὸ. 1. 49, 
ξυνέπεσον ἐς τοῦτο ἀνάγκης, ἰΐϑψ σαπια 
ἐο τἰιὶς, ιυϊτἦ γοδρθοΐ ἰο πεοθξϑϊι, 1. 6. Ἰπῖο 
ϑιυιοῖι πθοθϑδῖίᾳ. Ἰβοοῖ. 48 Ῥὰο. Ρ. 166. 
6. εἰς τοῦτο γάρ τινες ἀνοίας ἐληλύθα- 

σιν, ὥστε, κε. 10. Ρ. 174. Ὁ. εἰς το- 
π ἢ ΠΣ κατέστησεν, ὥστε, χο. 
ὙΠ6τΘ ἴῃ Τιαίίη 60 νι ἴΠ6 ρθῆ, 15 
80, 60 ποοροδιζαϊ5 ααάιοιὶ 8ιυηΐ, 60 
ἀοηιθηίϊ Ῥγοργοδδὶ ϑιπὲ, ο. ΤΠυ5 
6͵5ο ἴῃ 118 ἀαΐ. γι ἐν. ΤΠυσ. 1... 17. 
οἱ μὲν ἐν τούτῳ παρασκευῆς ἦσαν, ἴπ 
εἶιῖβ ἀθργθ6 οΓ γγεραταίίον. Χοη. ΑηδὈ. 
1. 7, 8. διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κιν- 
δύνου. ἴῃ Ροϊπί οἵ 5688 11 15 1ῃ8 ΒΆΤῚΘ 
85 ἐς ταύτην τὴν ἀνάγκην, ἄνοιαν, εἰς 
τοσοῦτο μῖσος, ἐν ταύτῃ τῇ παρασκευῇ, 
ἐν τοιούτῳ κινδύνῳ, ἀπ Παηςθ {15 
ΒΥηὰΧ οἴἴβθη βθῦνεϑ ΟΗΪΥ ἃ8 8. ΕἸΓΟΌΤη- 
Ἰοσατοη, 6... εἰς τόδ᾽ ἡμέρας, Ἐατ. ἢ. 
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ὑσθ᾽ Ἱμιερός μ᾽ ὑπῆλθε γῆ τε κοὐρανώῷ Ὁ συ με ρο θα ΤΉ ΑΞ) οὐ 5 Ή: 
λέξαι, μολοῦσαν δεῦρο, δεσποίνης τύχας. 

Π|ὼαι. οὔπω γὰρ ἡ τάλαινα παύεται γόων : 
οτ ᾿] 2 9 ἴω] ς » ᾽ὔ »“ 

Τρο. ζηλῶ σ᾽" ἐν ἀρχῇ πῆμα, κοὐδέπω μεσοῖ. 
11αι. ὦ μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε, 60 

ὡς οὐδὲν οἷὸε τῶν νεωτέρων κακῶν. 
Τρο. τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιέ; μὴ ᾧθόνει ᾧΦράσαι. 

428. ΑἸ΄. 9. ἴοῦ εἰς ταύτην τὴν ἡμέ- 
ραν. Μαῖίίῃ. ατ. Οτ. ὁ 9819. ὅ68 
Ὀεΐονν, ν. 972. 

86. γῇ τε κοὐρανῷ Λέξαι. Ἐ]ΓΊΒΙοΥ 
οἰΐββ ρῖι. Τ, 42. Ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ 
φέρουσα φάσματα, Λέξω πρὸς αἰθέρ᾽, 
εἴτι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. (ὐοτμρᾶτα 8]80 
Βορῇ. ΕἸ. 424. Τοιαῦτά του παρόντος, 
ἡνίχ᾽ Ἡλίῳ Δείκνυσι τοὖναρ, ἔκλυον 
ἐξηγουμένου: νγοτα Βιυηοὶς οἰΐθθ τὴ 
1Π]Πυϑιταίϊοη ποτα Ῥ]ααίαβ, Μογοϑί. 1η1{- 
ΝΝοὴ ΘρῸ 1άβϑγὴ ἴαοϊο, αἴ 81105 1ῃ σΟΙηΌΘ- 
4115 ΨΊΑΙ ἴα σθτθ ἀτηδίοτθϑ, ααὶ δαΐϊ ποοίϊ, 
ϑυΐ α115, Δαΐ 50]1, δὰϊ ἰδ ΠΟΤ Ια5 
ὨδΙΤΔΗΐ ϑ1188. 

57. ““ μολούσῃ 81] εἀ4. δηά τηοβί οὗ 
ἴὴη6 ΜΙ55, ΥὙει ΜΕ. Ἐ-, 1ὸ. Ρ., πὰ Χ. 
ΤΠ. 67. μολοῦσαν. Τῇ σοιϊητηοη Γθδά- 
ἴηρ᾽ ἌρΡρθδῦβ ἴο Ὀ6 σοηῆνιηθα Ὀγ ῬΠ1]16- 
τηοη ἴῃ Αἴῃρη. ν]ῖ. ρ. 288. Ὁ. ὧς ἵμε- 
ρός μ᾽ ὑπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ Λέξαι μο- 
λόντι τοῦψον ὡς ἐσκεύασα. Τῇ τὶ ὕ6 
ΘΟΥΓΘΟῖ, ἃ ΤΠΌΓΒ ΔΡΡΙΟΡΙΙαΐΘ. ΘΧΔΠΊΡ]8 
οϑηποΐῖ 08 ρῬγοάπορά {μη Τρῇ. Α. 492. 
3. [ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος τῆς ταλαιπώρου 
κορῆς Εἰσῆλθε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ.] 
ὙΠ εβΘ ἴννο Πἰπ65. 818 ἴππ8 (υρηθα ὈΥ 
Ἰύπηυ5, ἴῃ Οἷς, Ταβο. 1]. 26. «Οὐρίάο 
ΘΡΙΐ ΠλΐΒΘΓΆΤη ΠΙΠΟ ΤῈ8 ῬΓΟΪοααὶ (510 
δία 16 ἴθ ΔΙ βαθ8] τ ]βο 5 : 50 ἰΠαΐ 
Ὧ6 566πι5 ἴο ἤᾶνε ἰουπὰ Μηδείας. Βαϊ 
50) 68 1Π6 «υπίϊηθ δαϊτίοι οἵ {Π6 βοῃο- 
1ὰ οὐ Ῥῃωη. 1. ρῖνεβ. δεσπότῃ, πὰ 
ΔΜ ΔΙΟΚοηοιβ οοάθα ΔΑιιριιδίαπιιξ, πα 
Τ ΑβοαΥ 5 δαπίοη δεσποίνης, 1 ἢᾶνα ρΡΓ6- 
[δγγθα {ΠπῸ Ἰαίίεν." Ρογϑου. Τῇ βίυ- 
ἀθηΐ νν}}}1 ποῖος {πᾶΐ μ᾽ ὑπῆλθε σαπποῖ 
Ὅ8 ἴον μοι ὑπῆλθε, Ὀδόδιιβ8 μοι ἄο68 ποί 
δάμη οἵ ε]Ἰβίοη. ὅβθ [1446}1}5 Ἰμεχ. 
ἴοτ ΘΧΔΠΊΡ]68. οὔ {πΠ6 οοπϑυριοιϊοη οὗ 
ὑπέρχομαι ν»Ἰ ἢ 1Π6 δοουβ. Τὴδ νϑτὺ 
ἐπέρχεσθαι 5 υϑδεὰ Ὀγ Ηδρτοά. 1, 80. 
ἵμερός ἐπείρεσθαί μοι ἐπῆλθε : τῃ15 νεγῸ 
15 ἃἶβο [Ὁ] οννθα Ὀγ 1π6 ἀοοαβαῖίνε,1].141. 

58. οὔπω γὰρ --; ΤΥΠαξ7 (065 ποΐ 
ἐ}ι6 ιυγοἰο]ιοά ἰαῶν ψοὶ δσ6α56 ΤΎΥΎοην ἰαηιθηι- 
ἰαἰϊοι5.7 ΤῊΝ 1Π1ΘΙΤΟσ ίν π86 οἵ γὰρ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΠσ᾽ 51} 7186 15 ἢοΐ ΤΆΓΘ. 1], Α. 
129. πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγά- 
θυμοι ᾿Αχαιοί; (οπηρᾶτα ιρ, (,, ἵν. 
445. Ναπι φιιΐβ ἴθ, Ἰυνϑηπη οοηἤάθη- 
{|5Θ116, Ποβίβαβ «581 Δ 116 ἀοιηος, 
ἄλη.1.}. 18. Ηδα 1! φυϊαπαηι ἰΔ Ὡ1 οἸηχ- 
ΘΓ ηἴ ΦΠ Γἃ ΠΙὈ] 17 

89, ζγλῶ σε, 1 τῃῦηοπαθν αὐ ὑοιι, αἱ 
μοι» 5ἰηιρίϊοϊίῃ : ““διθαια, τοῦ νοῦ οΥ 
τῶν φρενῶν, ἃ5 δορῇ. Ἐ]. 1027, Ζηλῶ 
σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ," 
ἘΠΠ|58]. ὙΠπὰ5 Κ0Πο]. μακάριος εἶ τοι- 
αὐτην διάνοιαν ἔχων. ““ ΥΥ 16 [Π6 πηλη- 
ὯΘΓ οἱ βρθακίησ οἵ Οἵ ΕῚ ῬΙΟνΊ ΠΟ 68 νγὰϑ 
ῬΙαιη. δηᾷ ἀΠρο]5Π66, (μα οἵ Αἴπβης 
ννὰβ ϑίπαϊοιιβ οὐ ἀθ] 18 οΥ δηα ἔβατία] οὐ 
Οἴδξηοθ. 1προίραα οὗ ἃ ἢἤδί ἄθηϊδὶ, τἴ 
ἀϑθἃ 510 ἢ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ 8ἃ5 καλῷς ἔχει, 
κάλλιστα, ἐπαινῷ, εὐτυχοίης, εὖ πράττε, 
ζηλῶ σε, ὄναιος. Δ ΑΙργ5 Ὅτ. α΄. ρΡ. 
175. ᾿ 

μεσοῖ. “βοῇ. Ῥεῖθ. 441. Εὖ νῦν 
τόδ᾽ ἴσθι, μηδέπω μεσοῦν κακόν. 

60. ὦ μῶρος. ΤΠ ΠΟΠῚ. 15. ἔτε- 
αἸΘΗΠΥ ἀ86α ἴῸΡ {Π6 νοῦ. 1η 1π6 Ατὶς 
νντ]θτβ, ϑορΡἢ, ΑἹ]. 89. Ὦ οὗτος, Αἴας, 
δεύτερόν σε προσκαλῷ. “Νίβην οἵ 
ἴΠπ6586. 84]. οἵ 1166 ΘΓ] Δ [Οἢ5Β ΟΟΟῸΓ 
ἴῃ Ἠοπῖθῖ, δηα ἴπ6 Αἴ]ς ψυγιῖθιθ, ὃς 
ΘΟ ΟΊ, 6. Ρ'. Κλυτὸς Ἱπποδάμεια, 1]. 
Β. 742. στεῤῥὸς φύσις ἴον στεῤῥὰ, Ελπτ. 
Ἦδρο. 800. ἀναγκαῖος τροφὴ, Τθαο. 1. 
νὰ ΙΔ Π-: ἀν: αἵ Ὁ 119: 9. 

εἰ χρὴ δ. εἰπεῖν τ. [ΠΡ τξ 15 τὶρ)]ιὲ ἴοὸ 
861} {}υὶ8 ΟΥ̓ Ογιθ᾽ 58 Ἠιϊδίγ 655. “Τῆυς ΔΙ ΒΚ, 
ἃπὰ 1,.., Βυΐ ΑἸ]άυβ, σομίναγυ ἴο 1Π8 
Β6η56, [85 δεσπόταις." ογδοη. Τὴθδ 
ἀατ, νου] πχθϑη ἐο οπθδ Ἠιὶδίγ 655: 588 
Ηδ6ο. 672. 

62. μὴ φθόνει φρ. ἀο ποὶ ργηόρε, 
γο[ιιδ6, 6 γιοῖ γοίκπιοίαπί, ,“ἄλδοιν. ὃ. ος 

ΒΟ 
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Π1αι. οὐδέν" μετέγνων καὶ τὰ πρόσθ᾽ εἰρημένα. 
Ἴρο. μὴ πρὸς γενείου Ἀρύπτε σύνδουλον σέθεν" 

σιγὴν γὰρ, εἰ χρὴ; τῶνδε ϑήσομαι πέρι. θ6 

11αι. ἤκουσά του λέγοντος, οὐ δοκῶν κλύειν, 

πεσσοὺς προσελθὼν, ἔνθα ὃ δὴ παλαίτεροι 

ψάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ {Πειρήνης ὕδωρ, 

ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾷν Κορινθίας 
ξὺν μητρὶ μέλλει τῆσδε κοίρανος χθονὸς 

ΤῊ. 486. Κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι 
φθόνει λέγων : νγῆθτα ΕΣ] πη5], βυρσοαδβίβ 
λέγειν, Οἀα. Τ. 948. Τήνδε δ᾽ ἂν οὐ 
φθονέοιμι ποδῶν ἅψασθαι ἐμεῖο. ὙΠυ8 
Ῥαῦοο 15 ἀϑθα (Ὁ ποίο: Ηοῖ. Οἀ. 1}. 
8. 26, Ῥαᾷτγοθ ρυιναῖιβ Ια Οδν ΘΓ : 
28. 7. ῬΆΓΟΙΒ ἀδιρθι 8. ΠΟΙΤΘΟ ---- δτη- 
ῬὨοτάτη. 

68. μετ. καὶ τὰ πρ. εἰρ. 1] γοργθί, 
«οι γτοίγαοί θυθὴὶ τὐπαΐξ πα ἤδοῃ βαϊὰ 
ῥθίογο. Ὅπαο. 11. 40. μὴ μεταγνῶναι 
ὑμῶς τὰ προδεδογμένα. ὅ66 ΒΙοιηῖ, (ΟΙ. 
βοῃ. ἄρ. 214. 

64. πρὸς γενείου, αηά. λίσσομαί σε, 
ΟΥ ἄντομαι: 866. 707. ΑἸ] ΒΙοη5. ἴο 
115 ἀἰπτααθ οἵ 5 ρΡ] 1 το ΘΟ 8150 
τη Ηοιηον: 1]. Α. 801]. δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ 
ὑπ᾽ ἄνθε ερεῶνος ἑλοῦσα, Λισσομένη προσε 
έειπε Δία: Θ. 8ὃ7|:. Ἥ οἱ γούνατ᾽ 

ἔκυσσε, καὶ ἔλλαθε χειρὶ γενείου, Λισ- 
σομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον : 
Κ, 464. 

κρύπτε σύνδ. σέθεν, 5ιιδαιιί. τοῦτο: 
ἀο γιοί σοποσαὶ ἐ]ιὶδ βγονα ψουθ" {οιίοιυ- 
βογυαηί. ἸΚρύπτω 15 (Ὁ]]Ονγαα Ὀν ἔνο 
ἀοοιβ8. 866 ἢρο. δ68. 

66. ἤκουσά του, ἴον τινός : ϑορῇ. ΕἸ]. 
494, τοιαῦτά του παρόντο --- ἔκλυον. 
Εν. Βασοι. 1220. Ἤκουσα γάρ του 
ϑυγατέρων τολμήματα. ὅθ6. δίῃ. 
Οτ. Οἐ. Ὁ 974. 

οὐ δοκῶν κλ. ργείοηαληρ γοὐ Το ᾿δανῦ. 
Ἐλπ:. ΠΙρΡρ. 465. Πόσους“ δοκεῖς δὴ κάρτ᾽ 
ἔχοντας εὖ φρενῶν, Νυσοῦνθ᾽ ὁρῶντας 
λέκτρα, μὴ δοκεῖν δρᾷν ; Δτνηιδίορἢ. δη, 
572. Καὶ τὸ ξίφος γ᾽ ἐσπῶτο, μαίνεσθαι 
δοκῶν. 

67. πεσσοὺς, ϑοιοῖ. ἐπεὶ ἀπὺ τῶν ἐν 
τοῖς τόποις ὠνόμαζον τοὺς τόπουπ᾽ πεσ- 
σοὺς γὰρ νῦν, τοὺς τόπους τῶν κυβευ- 
τῶν, ὡς ὄψον καὶ μύρα, ἔνθα ταῦτα 

τ0 

συνήθως ἐστίν : ὅπου φησὶν εἰθισμένοι 
εἰσὶ πεσσεύειν, προσελθὼν ἤκουσα. 
Οομρ. Οἴο. ἀθ ὅβη. 16, Νοῦϊβ β56ῃ)- 
Ὀυ5. 6Χ ᾿υϑοη!θ5. πιὰ} 15 ἑαίος το] η- 
ααυδηϊ Οἵ ἐ6856),8. 

«“ἐ παλαίτατοι οἀά. οἱ ΔΜΙ585. παλαίτε- 
ροι ῬΙεύβοῃ, ἴτοπιὶ Χ. Π, 1178. Ρογϑοη. 
ΕΓ, 741. ΗἩδτιμᾶπη οὐ ΨΊΡΕΓ, ἢ. δ6. 
Οὔβθγνϑϑ ὑπᾶῦ ΘΟΠΙΡΆΓΔΓΙν 65 πὰ ΒΌρ6- 
Ἰαϊίίνθβ ἃΓ6 ἔγθαιθηί]ν ᾿μθτο πδηρθα 1Π 
οἷά Μ55. ΠΒΙαΥ ἰδλιμοῦ. τθιηαγκ8 
Πα (π8 πηοϑί [τϑααθηΐ σοη 510 ὴ 15 {Πὰς 
οἵ 1ῃ8 βαρθηδνα ἴον {Ππ6 ΘΟΠΙρΆΓΙΪν ; 
διηα {πᾶΐ τη 1Π6 ρτγθβθηΐ οᾶβ8 παλαίτεροι 
15 ῬΙΘίθγαθ!ο, Ὀθοᾶιυβα πρεσθύτεροι, γε- 
ραίτεροι, νεώτεροι; ζζα., ἃΓ6 Οὗ ΤΏΟΓΘ 
ἰγϑαυθῃΐ ΟΟΟΌΡΡΘΏΠΒ ἔπᾶπῃ πρεσθύτατοι, 
γεραίτατοι, νεώτατοι, ὅτο. 

68. Θάσσουσι, οἷοί 5646γ6. 68 
Ηδβο. 2904. Τηυθ σφάλλουσι, ἱπ)γὰ 
20]. 

69. ἐλᾷν, ““ΤὯςΘ Τοηπίδη8, δ 65ρ6- 
ΟἾΔ }]ν τῃ6 Αἰιο5, σοηίτϑοῖ ἰ(ἢ6 [αἴυτο5 
ἴῃ ἄσω ψΜ ἢ α 5μογῖ, έσω, ίσω, όσω, ὉΥ 
τῆγονίηρ' οαΐ σ, ἃπὰ ᾿μδκίηρ; 186 νοννεῖϑ 
γΥΠ1Οἢ τηθοὶ τορθί μον οοδ]6866 : ἐξελῶ 
ἴον ἐξελάσω Δτιδίορῃ. Ναῦ, 129. ἐλᾷς 
Ελπωτ. Βασοῃ. 1992. Μ6α. 897.. (γαμεῖς 
626.) ἐλᾷ ϑορὶι. Α). 806, ἐλώῶσι 
ἴον ἐλάσουσι ἘπΓ. ΑἸο. 95]. ΠεΙοί. 
ι. 207. ἐξελῶν ἴοτ ἐξελάσων ἵν. 148. 
Τηυ5 σκεδᾷ βοῃ. Ῥτοῖῃ. 25. 124. 
διασκεδᾷ Ηετοά. νἱῖϊ, 68. Μίαιῃ. 
στ, αν. ὁ 178. 

70. μέλλει. Ε]τη5᾽6ν ῥτθίετβ μέλλοι, 
ννΠ] ἢ βοῖηα ΔΊ 55. Θχ ΒΙ 11 ; Τοίθυτιηρ᾽ ἴὸ 
Ἐπτ, Οἵ. 465. ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήσ- 
ρας τάφῳ Χοὰς χεόμενος, ἔκλυον ὡς 
εἰς Ναυπλίαν Ἥκοι ξὺν ἀλόχῳ, πολυε- 
τὴς σεσωσμένος : 899. Λαοὶ δ᾽ ἐπεῤῥό- 
θησαν ὡς καλῶς λέγοι, Οἱ δ᾽ οὐκ 
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τ᾿ Ἁ 

Κρέων" ὃ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε, 
οὐκ οἷδα." βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ εἶναι τόδε. 

Ἁ φως διὰ. 9 ν΄. »ςὩ“Ν 9 , 

ἼΤρο. καὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται 
4 3 Ἁ ὶ ὃ Ἁ 9 ἜΗΝ 

πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ ιαΦοραν ἔχει 3 

Παι. παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων, “-ὡ 
τνίϑλς 

»“ εὋ 4 ,, 

κοὺκ ἔστ᾽ ἐκεῖνος τοῖσδε δώμασιν Φίλος, 
Τρο. ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρ᾽, εἰ κακὸν προσοίσομεν 

.-“᾿ Ἁ 9 “2 

ψέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. 

ἐπήνουν. ῬΒΟη, 147]. ἦν δ᾽ ἔρις 
στρατηλάταις, Οἱ μὲν πατάξαι πρόσθε 
Πολυνείκη δορὶ, Οἱ δ᾽ ὡς ϑανόντων 
οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. 8686 Μίαιιἢ. (τ. 
στ. ὁ 529. 

72. ““τάδε Χ. Π. 1289. Βοῖον 79. 
889. τόδε 1,586. Ὀυΐ ἴῃ ἰῃ8 ἴὈΓΡΠΊΘΓ 
Ρΐδος τάδε Χ, Π. 1258. 1 5ῃουϊὰ ἢᾶνβ 
ῬΓοίοστθά τάδε ἤετθ, ἴο ἀνοϊά ἴῃ8 ἢΠπο- 
πιαοίοἰοιίογι. Ῥοτβοη. 

74. εἰ καί. ““ΤΊἝΘτΘ 15. ἃ ἀΙβῬγθηοθ 
Ῥοίνγθεῃ εἰ καὶ ἀπὰ καὶ εἰ, Ιη εἰ καὶ, 
αἰξπουρῖι, καὶ Ὀδϊοηρδ ἴο {Π6 βθηίβθῃςθ, 
Δηα δἰΐοννβ βοιῃθίμιηρ σγῃϊοῆ (065. ΟΥ 
Ὑ11Π Τρ] }ν οχὶβί, οὐ. 8 δχιβίβα ; 88, 
εἰ καὶ ϑνητός εἰμι, (1 ἱπάθ64) αἰξποιρ]ι 
1 απ πιογίαί ---ἰα καὶ εἰ, εὐϑη {{, καὶ 
Ὀε]οηρβ ἴο εἰ ἀηὰ ποῖ ἴο {Π8 βθπΐθῃοο : 
Δ᾽ Του! ἃ ΒΡ ροβθά οᾶβθ, ὑγμῖοἢ ἀο65 
ποὺ οχἰβῖ, δη Ἰῃ τη ΔΠΥ͂ Οδ 368 15 ᾿Π]Ρο8- 
5106 ; 85, καὶ εἰ ἀθάνατος ἦν, ουθη ἱ6 1 
Ὡθγ8 ἱπιπιογίαὶ.᾽" 161{᾿5 6τ. φ. 481. 

διαφ. μητρὶ, α αἰ ογετοο ὐἱτἢ τἢθὶν 
ηιοί θυ: ἃ5 ἴῃ Ηοπι. 1]. Α. 284. λίσ- 
σομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ᾿ιὶξ αγὴρ 6} 
αραϊηϑὶ Δοι ἰ68. 

75. λείπεται, ἰ5 ΤΠ [γον το: ΤὮυΟ. 
1.10. Νομίζειν τὴν στρατιὰν ἐκείνην 
μεγίστην μὲν γενέσθαι τῶν πρὸ αὐτῆς, 
λειπομένην δὲ τῶν νῦν. 8 γοϊδηιφιιον 
ἴῃ Τιδίϊη : ον. ἃ, Ρ. 417. Οδεαρεῖ 
ΘΧΊΓΘΠΊ ΕΠ ΒΟΔΌΪ65 : ΤῊΪΠΙ ἴαΓρ6 τοἰϊηιστιὶ 
αϑῦ: ἃ 0886 οὗἩ ἴΠ6 ψοτὰ δνιάθηῖν ἀ6- 
τινρα ἴσοι ἴῃ6 τϑοθ-σοῦϊβθ. 11Π16 
σοπϑβίν. κρεισσόνων νικώμενοι ν. 9516. 
15 5111} 8γ. 5686 Μίαϊῃ, ὅτ. τ. ᾧ 9596. 

760. δώμασιν. “Ν᾿ ἤπ8] 15 δΔαἀρα ὈΥ͂ 
Τιαβοδγὶθ δηᾷ Αἰάυβ ἤθι8 δπᾶ ἴῃ νυν. 
992. 949, 697. 894. 907. 1036. 1252. 
1292, 1296. 1299. 1856. 1806. Βοίῃ 
ΟΥΑΙ τ τη 121,.122.. 127. 1080. 1086. 

ΤιΆ5οδτ5 δἰομθ δάάξ τὶ [0 ἴπ8 βᾶκα οὗ 
[ῃ8 τηϑῖτα ἴῃ 1094, ΑἸἰάμυβ δα 5 τὸ 
[Τ᾽ {{π|δ8 ΏΘΙΘ [,ἈΒΟΆΓΙ5. ΟΤΥΩΙΪ 5. 1ἴ, 
566. 1094. 1103. 1210. ΑΙάτυ5 δἀάϑ 
1 ἰννθηΐνυ ἴτηθ5 τῃ ἴῃ ΗἱἸρροϊγίιϑ, 
ὙγΏΘΙΘ 1 15 ΠΘΟΘΞΒΑΡΥ ἴο ἴΠ8 Πηθῖτ6. 50 
αἶδο ΤιΑϑοαγβ, δχοθρῖ ἴῃ ἴνο ῥ8668, 
979. 1351. Τῇη8 ΕἸογθηθηθ εἀϊοῃ 
δνθὴ δαἀάς Ν οἴϊθη οὖ ἴῃ6 επὰ οἵ ἃ 
νῈ 756, ΘΓ (ῃ6. (Ὁ]]ΟνΊηρ νοῦβ6. ὑ6- 
βίηβ ψ] ἢ} ἃ 5! ποῖα σοηβοηδηΐ, ἴῃ ΟΥΘΣ 
ἴο ἰδηρστῆθη ἴῃ6 50 1180186. Απά [ἢ15 1 
αν ποϊ!Πορα οὔθ ἴῃ {πε Νίραρ, 1208. 
γγῇοτα 185. μὰ5 ἀπώλεσεν (ἀπώλεσε 
Α14.). [ἢ βϑιοῇ οᾶβε8 1 πᾶν βυῆδγθα 
[8 5υ]]80]6 ἴο τϑπηδῖπη βῃοτί, βχοθρί 
νγΠ6Γ6 ΟΥ̓ Δαϊηρ Ν᾿ ἃ ᾿ϊαΐα5 οου]ὰ Ὀε 
ϑνοιαθα. [Ιὺ ἰβ ἴο Ὀ6 τοιηδγκαά {παΐ 
ΑἸάα5, γῆο Πᾶ5 βϑίάοτη δα ἀρᾷ Ν τῇ τ 8 
Ἡδουῦδᾶ 8πα Οταβιθβ, ϑηα πθνρῖ ἴῃ ἴδε 
ῬΠορηϊθθοθ, Ὀρίοσθ ἃ σοηϑοπδηΐ, οὔ 
δοσοσηΐ οὗ ἴῃ8 τηθῖγθ, ᾿ᾶ8. ΘΘΠΘΓΘΙΪΥ͂ 
δάαρα ιἴ 1ὴ ἴῃ6 δίβαρα δῃηῇ [Ὁ]]οννΊηρ' 
ὈΪαγ8." Ῥογξοτ. 

78. πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι, δοίοτο 
5.6 παϑ8 ϑιι"πιοιίθα {Ἰ8. Ἐλὰγ. ΟΥγο!. 
Καὶ νῦν ἐκείνων μείζον᾽ ἐξαντλῷ πόνον. 
ὙΊΡΘΙΪ ἀ865 ἴῃ6 νϑιῦ ὀαπαιγὶο ἴῃ τἢ8 
ΒΔ ΠΠῚ8 βθηξθ: “ξη. ἵν. 14. συ 06]18 
θαΠαικιδία ὁ ημΘὈὰϊ : χ, 57. ΤΟΐα 6 ΤῊΔΡῚΒ 
νϑείθαυθ θαϊαιτιδέα ῬΘΥΙΟΙ]ἃὰ ἴθυ ΓΘ. ὅ6 68 
Μοηΐς οἡ Ηιρρ. 902. ἀπά ἴπ6 ποίβ οπ 
Ηξο. 1010. ΕἸΤΏ5Ι6Υ Οοιηρατο5 ΕἼΤ. 
Το 927. Κακῶν γὰρ ἄρτι κῦμ ὑπεξ- 
αντλῶν φρενὶ, Πρύμνηθεν αἱρεῖ μ᾽ ἄλλο 
σῶν λόγων ὕπο. Ἠδτπδηη {Ππ5 111π8- 
{τΓαΐθϑ {Π6 ἴογοβ οἵ πρὶν Ἰοϊηθ4 νι αἸῖ- 
δγθηῦ ἴθηβθβ οὗ 1ῃ68 ᾿ηῆη.: πρὶν δεδειπ- 
νηκέναι, ρμγϊιδημαηι α σαπ 5. ΥΘαογο: 
πρὶν δειπνῆσαι, ρΥϊιδγιιαην σαπαυογο: 
πρὶν δειπνεῖν, ῥγ1ιυισφιίαγη, σολιιθτι. 

Β56 
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Π|ὼαι. ἀτὰρ σύγ᾽, οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τάδε, 
δέσποιναν, ἡσύ ὑχαξε, καὶ σίγα λόγον. 80 

Τρο. ὦ τέκν᾽, ἀκούεθ᾽ οἷος εἰς ὑμᾶς πατήρ: : 
ὕλοιτο μὲν μὴ, δεσπότης γὰρ ἔστ᾽ ἐμὸς, 
ἀτὰρ; κακός γ᾽ ὧν εἰς Φίλους ἁλίσκεται. 

11αι. τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν ; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε, 
.-“ Ἁ ς“᾿ 7ὔ .-“ ΄»“᾿ 

ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον Φιλεῖ, 
οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν, 
εἰ τούσδε 5} εὐνῆς οὕνεκ᾽ οὐ στέργει πατὴρ : 

Ἴρο. ἴτ᾽, εὖ γὰρ ἔσται, δωμάτων εἴσω, τέκναι. 

σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τ᾿ ἐρημώσας ἔχε, 

82.. ΟομαρΡ. Ηες. 1219. Αὐτὸν δὲ 
χαίρειν τοῖς κακοῖς σε φήσομεν Τοιοῦτον 
ὄντα' δεσπότας δ᾽ οὐ λοιδορῶ. ἘΣ] ΠΊ5]ΘΥ 
4|50 ΘοΟΙΏρΆΓΘ5 ΕΓ. ΕΠ], 1245. Φοῖξός 
τε, Φοῖδος--- ἀλλ᾽ ἄναξ γὰρ ἔστ᾽ ἐμὸς, 
Σιγῶ" σοφὸς δ᾽ ὧν, οὐκ ἔχρησέ σοι σοφά, 
δόρῃ. Ττγᾶοι, 8989. Ὄλοιντο μήτοι 
πάντες οἱ κακοὶ, τὰ δὲ Λαϑραῖ᾿ ὃς ἀσκεῖ 
Ἀὴ πρέποντ᾽ αὐτῷ κακά, 

89. κακός γ᾽ ὥν---ἀλίσκεται, 6 ἰδ 
οοηυϊοϊοα οὐ δεῖπρ; θα86: Ἐμαγ. Πίρρ. 917. 
Κὰν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται. 

Δίαιῃ, τ. στ. ὁ 48, δ. 
84. “γιγνώσκει ΘΟὨΙΓΑΓΥ [0 τηοβῖ οἵ 

τῃ8 ΜΙ ΘΚ. Πὰ5 οὐδρί Ἰηῖο βούὴβ δα, ΕῸΣ 
δικαίως 4. (ΛὉ]Π6] Πη1πι8. ΘΟΠ] οἴ Γ65 διὰ 
κλέος ; ΜΒΡΥ, βδαβρθοίβ [Πδ΄ ἃ νεγβ8 
Ὦδ5. Ὀδθη ἰοβὲ ; Βγιιηοκ σΟηβι 615. {Π|6 
ὙΘΥΒ6. 156} ἃ5 ϑριῦοιθ, [Ὁ ρρβϑῖβ 
10 τ6 {πὶ Ἐπ ρΙ465. ἢδβ τηἰθπἀθα ἴο 
ΒΟ[[6 1 1Π ΒΟΙΏΘ ΤηΘΆ80Γ6 ἴΠ86 βθηςιηθηὶ 
οἵ τ1ῃ8 ργθοθάϊηρ γϑῖβθ, Βαῖΐ γινώσκει 
15 1ὴ 16 ΜΙ. Ὁ, Τὸ 15 ποῖ {πεϑγϑίογα ἃ 
ἰΥρορταρ]οα ΘἸΤΟΥ, ἃ5 δίυθρυ, βὰρ- 
Ροξεβ, γινώσκεις 1,850. ΑΙά, Βοιἢ 
84ἃ γι 290,99]. θαῖ τὴ 660. ΑἸάυ5 
Βα5 1, 8ηα ἴ,.. οπηῖ5 ᾿ἴ. Ι1}Ὼη 14. 708. 
759. Ὀοΐῃ μᾶνϑ γίγνεται ἃη4 γίγνομαι. 
Ῥογϑοπ. 

80. πᾶς τις----οἶ μὲν Κ΄ τ. Δ. ὅ66 [ἢ8 
ποΐῖβ οἡ Προ. 8569. 

τοῦ πέλας, 56. ὄντος. ἘΠ]ΠΊΒ]6Υ σ0η- 
5: ἀ6γθ [Π6 {γ6 τϑαάϊηρ ἴο Ὀ6 τῶν πέλας. 
ΤΠ6 βἰπσα αν, πονγθνοῦ, ὃ πέλας, 15 864 
Ὦγ Ἡειοά, {. 142, Τῆαο, ἱ. 82. 186 

ΘΟΥΙΓΘΟΙΠ685 οὗ νυν οἷ ρα βθαρ 65 ββϑιηβ 0 
Ὀ6 ἀϊβρυϊοα Ὀγ ΕΠ] 56 Ὺ ψποῦὺὶ δυ(ἢ- 
αἰδπί ρτουπάβ. ΟἿ, ὅορῇ. (Βα, Ο. 809, 
τίς γὰρ ἐσθλὸς οὐχ αὑτῷ φίλος : 

86. κέρδους χάριν, ἴον ἀδίκως. ΤΠΗΘ 
ΟΡΡροϑβι[ἰοὴ θοίνγθθη δίκη πὰ κέρδος 
ΕΠ] ΒΙ6Υ 1Π διγαΐθ5. Ὁ γθίβυθ ποθ ἴο Εππγ. 
Ηδγδο]. 2. ὋὋ μὲν δίκαιος τοῖς πέλας 
πέφυκ᾽ ἀνήρ" Ὁ δ᾽ εἰς τὸ κέρδος λῆμ᾽ 
ἔχων ἀνειμένον. 

87. ΕἸΠΊΒΙΘΥ τοιηατσ, {παι 1 εἰ ἡγεῖ 
τη6 σὰ γϑδάϊηρ' οὗ 1Π1|5 ᾿η6, μὴ νψουἹά 
ο]]Πονν. ἨΗδθδ {πογϑίογθ ριΌροβθβ καὶ ΟΥ 
ὧς, ουθπ 580. Ῥοῖβοη οἡ Ρῇῆοη. 1448. 
ΠΟΙ]665. ἃ σοη αϑῖο Ὀδίννθθῃ ἐπεὶ 8δη4 
ὧς. [{ εἰ Ὅ6 τοίαϊηθά, 1 15. ἤϑτθ ὑξοὰ 
ἴον" ἐπεί: οἵ, Ηξβο. 1290. ὅν. δεῖ. 1. 
106. υϊά οοπίοτί ρυγρατα Υη}]Ὸ 1 
Ορίδηάαμῃ), δὲ Τιαυλοπί -ουϑίοαϊς τὴ 
ἄρτο Οοηάαοίαβ. (ὐοτνίηυ8. ονε57 1. 68. 
δἰφιΐάοια. ϑοποῖθῖ, ἀθίθηἀβ {Π6 τϑϑαϊηρ' 
οἵ {15 Πὴ6 : οὐ, ἢ6. οΟὔβογνθθ, ἢ88 πὸ 
σομηθχίοη ἢ εἰ, Ὀαὺ τ [Π 86 νου Ὁ 
στέργει, δι ᾿μ8 οὐ στέργει 15 Θατπ|νᾶ- 
Ἰεηΐ ἴο μισεῖ. Ης ΘΟΠΊΡΒΓΘΒ ὅϑορῇ. Α1. 
1151. εἰ τοὺς δανόντας οὐκ ἐξς ϑάπτειν 
παρὼν, 1. 8. εἰ κωλύει. 

88, εἴσω. ἘΣ]ΤΉΒΙΘΥ ΟΌΒΘΡν 65 {πᾶϊ εἰς 
δηὰ εἴσω ἃτ6 [ῃ6 ΘΟΠΊ ΟΠ [οττη8, ἐς ἃπὰ 
ἔσω 8 ρορίϊς, νυ Βιοἷν [Π 68 ΘΟΠ}1Ο νυ 16 Γ5 
ΠΘΛΕΙ 86, ἴῃ6 ἰτασὶς ΟἿΪν ννῆθη ἴἢ8 
Π]ΘΓ6 τοπάετβ ἴδ πδϑοϑβ τὺ: 

89. ἐρημώσας ἔχε, Κοορ {δόμι ἀρατγὲ : 
866. ἴ[ῃ8 ποίβ οἡ ἤθε. 999. 8η4 ἀθονθ 
90. 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

καὶ μὴ πέλαξε μητρὶ δυσϑυμουμένῃ. 90 

ἤδη γὰρ. εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην 

τοῖσὸ, ὥς τι δρασείουσαν, οὐδὲ παύσεται 
σάφ᾽ οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τιναῦ 

ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ Φίλους δράσειέ τι. 

ΜΗΔΕΙΑ. 

ἌΥκε 3 Ἁ ’ “ 
ὀυστανος ἔγω, μέλεα τε πόνων, 9 

ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν ; 
Τρο. τόδ᾽ ἐκεῖνο, Φίλοι παῖδε τι μάτηρ 

»κινεῖ ἰ κραιδίαιν, κινεῖ δὲ χόλον. 
σπεύσατε ϑᾶσσον δώματος εἴσω, 

90. πέλαζε, 4ο ποΐ Ὀγῖηο ἐΐθηι Ἡθαν, 
ΟἹ 58} ἐΐθηι το ἀρργοαοῖ : τὰ ν. 100. 
{{}15 νε} Ὁ ΓΘΘῸ Π165 115 ΠΘΌΓΘΤΙ 56:6, 66 
᾿Ἰηϑίβηεβ οἵ οἴποῦ νϑῦὴῦβ πουΐοτ πξρὰ 
80 Π νον ἴῃ Ηθο. 5626. 1064, ΤΠ νοῦ 
πελάζειν 15 [Ο]οννβὰ Ὀγ ἃ βθη. ἴῃ ὅορῃ. 
ΠΡ 11 19 7. ΤΑ 0: 

91. ὄμμα ---- ταυρουμένην, διιϑαιιά. 
κατὰ, 1. 4ᾳ. ταυρηδὸν βλέπουσαν, ἴπ. ἰοοἷς 

ας βαυαρθ α8 α θεὶὶ: 190. καίτοι τοκά- 
δος δέργμα λεαίνης ᾿Αποταυροῦται ὃμω- 
σίν. Ατιβίορῃ. ἤδη, 816. Ἔθδλεψεν 
οὖν ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω. 

98. κατασκῆψαί τινα. Βοίῃ ἘΠ]Τ5]6 υ 
δηὰ ΒΙ]οιῆ, οη Ῥϑῖβ. 620, ργόροβθ τινί, 
ΤῊ σοηβίγαοίίοη, 85. ἴῃ 6 [ὈΓΠΊΘΡ ο- 
ΒΟΙνΘΒ, 15: οὐδὲ παύσεται χόλου, πρὶν 
ἂν κατασκήψῃ τινὶ ὃ χόλος : θθ[016 1ὲ 
᾿α58 {Γαΐ θγι οτὰ δοπὴθ ὁη6 : ἴππι5 Ἡ ΘΡο(. νΊ!. 
1894. Τοῖσι δὲ ὧν Λακεδαιμονίοισι μῆνις 
κατεσκῆψε Ταλθυθξίου τοῦ ᾿Αγαμέμνονος 
κήρυκος. ΤΠ6 γε κατασκήπτω 15 α͵50 
[Ὁ]]οννοα ὃν {π6 Ῥγθροβιίοη εἰβ : Ἐλιτ, 
ΗΙρρ. 1410. Τ5 ρτορϑὺ Δρρ]οδίοη 15 
ο ἐϊρ)ιίηΐηρ. 

90. πῶς ἂν, πἰἰΐπατα, Ο ἐπαὶ [τῦονὸ 
ἀδαὰ! 174, ΜοπΚ οὐ Ευτ. ΙΡΡ. 208. 
Οὔβεουνθθ {πᾶξ {Π15 ι.ι56 οἵ πῶς ἂν 15 ἔντε- 
αυθδηξ ἴῃ ΒΤΙρΙ 65, Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ ΟΙΠΟΓ 
{8015 νυτΐοτβ. [{ 15 ἰουπα τῃ ϑορῆ. 
(Εα. 7... 765. Α]. 888, ῬΗΙ]. 651. 794. 

97. τόδ᾽ ἐκεῖνο, ἰἰιὶδ 15 ιυὐπαὶ [«οἰά 
ὑψοῖ, ““ΤΠῊ6. ΕἸ]10515 15. Βιρρ] 16 ΟΥ̓ 

Ατιβϑίορ. ἀοῇ. 41, 1,γ8. 240, τοῦτ᾽ 
ἐκεῖν οὑγὼ ᾽λεγον. ἔπι, ΟτΥ., 802. 
Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο (ὃ λέγεται 5οἰϊϊοοῖ) κτᾶσθ᾽ 
ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον : (οἵ. 
6567.) ἘἸπ5]. ΕαΡ. ΗΕ]. 690. Τοῦτ᾽ 
ἔστ᾽ ἐκεῖνο. (Οἵ, ν τρ. Ζὴης ιν. 676. 
Ηος τἰμιιά, φουθαηα, ἔαι1 (Ἰο. ἀ6 
ϑϑηθοῖ, 20. Ποο τἰ{ιαὰ εεὲ, φιοὰ ΡιΙ- 

Βἰβίτα[ο ὕυσϑῆπο ἃ ϑΟΪΟΠΘ. ΤΕΞΡΟΠΒΌΠ 
σοί. 

98. κινεῖ δὲ χόλον. Ἐ]ΠΠΊΒΙΟν Οἢ 
Ηδετῖδο]. 874, ποίϊοθβ τῃαΐ 1Π6. ῥᾶτίιο] 6 
δὲ 15 σΘΠΘΓΔΙ]Υ τι566 Ἰη 500 ἢ} ΤΘΡΘΕΠΙΟΠΒ : 
οἴ, 191. 400. 9567. 1026. 1067. 

99, ϑᾶσσον. ““ [ἢ 50Π)|86 ΘΟΙΏΡΔΓᾶ- 
Ἐν65. ἐ 15. ομδηροά, τοσθίῃον νι ἢ {{|6 
[ὈΓΘΘΌΙΠσ ΘΟηΒΟΠδΠΐ ΟΥ σΟΠΒΟηΔηΐβ5, Ιηἴο 
σσ: ἴῃ 1ῃ6 πον Αἰίϊο ἀἸα]θοῖ Ἰηΐο ττ, ἃ5 
ἐλαχὺς, ἐλαχίων, ἐλάσσων, ἐλάχιστος : 
μέγας, [μεγίων] μέσσων, ἀτιὰ (Δοσοιὰ 
ἴηρ 10 ἴῃ6. Ζλο116 ἀϊαἰθοῖ) μέζων 1η 
Ἡεγοά., ἀπά μείζων ἴὰ Ατίο, μέγιστος " 
ὀλίγος, [ὀλιγίων, ὀλίσσων] ὀλίζων, ὀλί- 
γιστος : μακρὺς, [μακίων] μάσσων, 
μήκιστος: κρατὺς, [κρατίων, κράσσων 
1ῃ πο] 1ο ἀπά Ἰοπῖο] κρέσσων ἴῃ Π ἴοά,, 
δὰ Ατί. κρείσσων (κρείττων), κράτι- 
στος ()οΓ. κάῤῥων ἴογ κάρσων, 85 
κάρτιστος ἴον κράτιστος) : ταχὺς, τα- 
χίων, δάσσων (Ξῖηο8 11 Βῃ01] 4 ΡΓΟρΘΙΥ 
6 ϑαχὺς), «πὰ ϑάττων, ὙΠ1ΟΝ νυ ἂ5 
τοΡΘ Ατῦο ἐμβδη ταχύτερος. ΔΊΑ, 
6 ν. ὅτ. ᾧ 19]. 
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καὶ μὴ πελάσητ' 
μηδὲ προσέλθητ᾽, 

ὄμματος ἐγγὺς, 
ἀλλὰ Φυλάσσεσθ᾽ 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

100 

ἄγριον ἦθος, στυγεράν τε ᾧΦύσιν 
ᾧρενὸς αὐθάδους. 

ἴτε νυν χωρεῖ ὡς τάχος εἴσω. 
δῆλον δ᾽ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον 10 

νέφος οἰμωγῆς, ὡς τάχ᾽ ἀνάψει 
μείζονι “υμῷ" τί ποτ᾽ ἐργάσεται 
τ τὴ τι: δυσκατάπαυστης 

ψυχὴ, δηχθεῖσα κακοῖσιν ; 
Μη. αἱ αἱ αἱ αἱ, 110 

ἔπαθον τλάμων, ἔπαθον μεγάλων 
ἄξι᾽ ὀδυρμῶν" ῶ κατάρατοι 

παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸς 

ξὺν πατρὶ, καὶ πᾶς δόμος ἔρῥοι. 

Τρο. ἰώ μοί μοι ἰὼ τλήμων" 11 

τί δὲ σοὶ παῖδες πατρὸς ἀμπλακίας 

105. ““ίυβρστ, οοη͵]θοίυγ65 δηλοῖ δ᾽, 
ὙνΠοὰῦ ΠΘΟΘΕβιζΥ, ἢ ΤῊΥ͂ ΟΡΙΠΊοη : ἐξ 
ἀρχῆς ἐξαιρόμενον ΑἸά., αἰρόμενον 
(δηΐθυ, σνῇϊο ΜῈ ΌΒρτ. ἄρρτονθθ Βαϊ 
ΒγαηοΚ δ85 [ο]ον ὰ τῃ6 Μ 55, Α. Β. 
Ὠ. Ε. 1... Τὶ 85 ἴῃ6 ἤρατο τθτηθα ὃν 
ΒΘ͵ΤΘΙΠ ΓΔ Π8 ἀναστροφὴ [ἴοἹ αἰρόμενον 
ἐξ ἀρχῆς], οἵ ννϊοἢ δποίποι ᾿ηδύϑησθ 
ψν}}} θ6 ἰοαπά τὰ ν. 1106.᾽ Ῥογβοη. ὅ68 
Ηξρο. 748. 

ἐξαιρόμενον, ὅοΠ01]. ἐπιπολὺ αὐξανό- 
μενον : οἵ. ΗἸρρ. 172. στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων 
νέφος αὐξάνεται. 

106. νέφος οἰμωγῆς : Ηετα. Εἰ, 1140. 
στεναγμῶν νέφοϑΞ : εἴ. Ποῖ. ἘρΙ8ί, 1. 18, 
94. Τ)θπι8θ ϑαρθρο ΠΟ πιδοηι. ῬΏΟΘη. 
257. ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος ᾿Ασπίδων 
πυκνὸν φλέγει. 

ἀνάψει, ἴον ἀνάψεται, ευἱϊ{ 5ουη, ἤαϑ87" 
ονεῖ : 866 φο. 906. οΥ 1 τηᾶνγ ὃ6 
τακθὴ ἀοίινογ, νέφος Ὀδιησ 1Π6 δοουδ.: 
(Ονεβί. 601.) ον τ ἴξ ἐἰδαν Πα ΝΣ 
τοῖἱ οὶ ἐϊο]υξ τιρ υὐἱτἢ ΘΥθαΊ67' τα 68 ἐἢ 
οἰοιιὰ ὁ ϑογγοιῦ : οἱ αὐτὴν ΤΑΥ͂ Ρδ .η- 
αδγβίοοα : ἐπ οἰοιυια Γ᾽ βογγοιυ Υἱδῖπρ οὐ 
οἰά υυἱϊϊ δοοηι Θτοῖϊίθ 6}: 1τἢ8 τοθιδρίιον 
18 δον ἴακθὴ ἔοτα ἰῃ6 ἢαβῃϊηρ οὗ 

Πρ μηρ ἔγοπι ἃ οἱουά ; ΟΥ ἴπΠ6 Ὀυτθί- 
ἴῃ ἴοτίἢ οἵ ἤδιηθ5. ἔτοῖη ϑῃλου θη ]ηρ' 
γΔΡΟΙ3. 

116. “δέ σοι ΑἸά. Βαεῖ 1 τπϊηκ {Ππ6 
8.1]. Ι)γετῖοτ,᾿ἢ Ρργϑο. ἘΕἸΠΊΒΙΘν σοηϑβ1- 
ἄδτβ {π6 ΑἸάϊπθ γθδάϊηρ ργθίθυ Ὁ]6, δά 
τπΠ6 οοηϑίρασίοη ἴο 6: τί δὲ παῖδες 
πατρὸς ἀπλακίας μετέχουσί σοι: ιὑπαὶ 
Ρανὲ ᾿ιανθ {{π|6 οἰνλἰάγθη, ἐγν {ἢ θοὴν Γαἰ 1161") ς 
οἤδηοθ, αβ ΘΟΝΝΟΘΥΉ5 υοὶν 7 Ῥιηα, Ρ. 2. 
159. οὔ οἱ μετέχω δράσεος. 868 
Μία. αν. ατ. 9859. ΒΙοτηῇ, (]οβ5. 
ΖΈβοῃ. 8. α. ΤᾺ, 47. 

ἀμπλακίας. ΜοηΚ οἡ Ἐπ’. ΗΙΡΡ. 145. 
8ηΠ ΑἸ΄ο. 247. οὔβθγνεθ {πΠδὺ [Π6 ννοτι 5 
ἀπλακεῖν, ἀπλακία, ἀπλάκημα 5ῃου]ά 
6 νυἹἱΐθη νυιπουὺ ἴπ6 μι: 1. ὈδοδιΞ8 
1Π6 16 ἅγ6 Π0Ὸ ρᾶϑβᾶσθβ ἴῃ {πμ6 {γάρ α]8η85 
νν ΠΟ Ορροβθ ἴΠ15. ΟΥἸΙΠΟΡΤΆΡΠΥ, ΤηΔηΥ 
ν ΠΙΟἢ τΘα 6 ἴδ: 2. ἴπΠ8 ριεβθηΐ ἂμ- 
πλακέω οὐ ἀπλακέω 15 ὑπξπονη : [ῸΓ 
ἀπλακεῖν 15. {π6 1ηῆη. οἵ ἴΠ6 δοῖ. ““᾿Α- 
πλακία 5 ἀογλνοα ἔγοπιὶ α ἐπνέοηβῖυο, 
8η4 πλάζω, οΦΥγαΥ6 Ταοὶο: ἃ5 στάχυς, 
ἄσταχυς : βληχρὺς, ἀθδληχρός : μέλγω, 
ἀμέλγω, χα. ΒΒΙοιηῖ, οη 4 8οῃ. ῬΓ- 
112. ὅ686 1144ς6]] ἀηὰ ϑοοίι᾽8 1,6χ. 
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μετέχουσι ; τί τούσδ᾽ ἔχθεις; οἴμοι, 

τέκναι, μὴ τι πάθη ὡς ὑπεραλγῶ. 
δεινὰ τυράννων λήματα, καί πως 

ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι, πολλὰ κρατοῦντες, 120 

χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 
δ δ᾽ τὸ δ᾽ ἀρ εἰθίσθαι ζῆν ἐ ἐπ᾿ ἴσοισιν 

κρεῖσσον" ἔμοιγ᾽ οὖν, εἰ μὴ μεγάλως, 

ὀχυρῶς "Ἢ εἴη καταγηράσκειν. 

τῶν γὰρ μετρίων, πρῶτα μὲν εἰπεῖν 19 

τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαί. τε μοκρῷ 
λῶστα βροτοῖσιν . τὰ δ᾽ ὑπερδάλλοντ᾽ 
οὐδένα καιρὸν δύναται ϑνατοῖς" 

120. Μυβοτ, “ Ῥαιιοα αἰλογιιηι υοἰχιη- 
ἐαίο, ρἰθναφιιθ διιὰ ἀρθφηίθ5 :᾿᾿ ὑδὶπρ' δοίἀοηι 
οογιίγοί οἰ, απαὶ ροηθγαί αθϑοίιιίο. 

121. Οἱ. 1]. Α. 81. Κρείσσων γὰρ 
βασιλεὺς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ. Ἐἴ- 
περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ κατα- 
πέψῃ, ᾿Αλλά γε καὶ μετόπισθεν ἔχει 
κότον, ὕφρα τελέσσῃ, Ἔν στήθεσσιν 
ἑοῖσι : Β. 96. Θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διο- 
τρεφέος βασιλῆος“. 

122, ““τὸ γὰρ 644. δηά ΔΙ55, Βταποκ 
Πὰ5. ἸπἰΤΟα 66 ἃποΐΠ 6. τοδαϊπσ, 8πᾺ 
αἶϑο δὐ πα ὀχυρῶς γ᾽ ἴον ὀχυρῶς τ᾽ ἴτοπὶ 
ἃ σοῃ]θοίατα οἵ Ἠοίβκϑ᾿β.᾿ Ῥογβθοθ. ΤῸ 
6 αὐοιισίοπιθα ἱπογ 0076 10 [ἴῦ086 οη αἩ 
ἐχψιιαὶ ἐοιἱηρ 18 δοίίθγ, 

129, Μαυ τΐ δ6 πιμ ἰοὶ 1}ι6η. ἰο γϑαοῖ, 
οἰὰά αρθ, ἐΓ ποὶ ἵπι ργραΐπθ55, αἱ ἰδαϑὲ ἐη, 
δοσιγὶίῳ : 842. εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυ- 
σὸς ἐν δόμοις. (ΟἸηραγα ἴπ6 Βοοῖς οἵ 
Ῥτονοῖῦβ, Χχχ. 8. Ονι!ά, Τ ιβῖ. 1]. 4. 
20. Οτϑάβ τηιῃὶ; θ6η6 ααἱ ἰαϊαϊῖ, Ὀ6Π8 
νἸχῖϊ ; οὐ τηΐγα Εὐγταηδτὴ ἀδὈδὶ αα]5η 08 
ΤΩΒΙΘ. 5.8). Τὰ αυοήηῖθ ἰοϊγηἊα 
ὨΙΓΩΪῈ ΠῚ 81 Ὁ]ΠΠη18. ΒΘΓΏΡΘΤΡ : ἀπο μοΣ δῆ 
ΤΊ ΘΤΏΟΙ" ἐοηίτα Πα νο]ὰ τὰ]. Ποῖ. Ερ. 1. 
17.10. Νδὸ νιχ!ῖ τπ8]6, 41 ἢδῖα5 πηο- 
ΤΊΘη5α 16 [ρία!Π1. 

125. ““Ηεοτοά. "ἰ|. 80. Πλῆϑος δὲ 
ἄρχον, πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων κἀλ- 
λιστον ἔχει, ἰσονομίην.᾽ Ῥογϑυη. ““Δη 
ἸΙηῇη. 8 βου θ ΙΠη65. ραΐϊ νι ννογ 5 
ὙΠΟ ΘΧΡΙΘ85 ἃ ΠΌΔΙ Υ, 8Π4 5ῃονϑ 
1ῃ8 τϑϑρθοῦ ἴῃ γον τΠπαϊ ἀα8]1Υ οὗ- 

815, γν 6 Γ6 ἴῃ 1 δίιη, [6 δα]θοίϊναϑ, 
[Π6. βιρίπθ ἴῃ αὐ, ΟΥ ἴΠ8 ρειαηα 1ῃ ἀ0 
[Ο]]ονν5. Τῆθ ἰηῆηῃ. 1ῃ τΠᾶΐ οα86 ᾿Ἰἃ5 
18 581ὴ6 ϑἰρηϊῖ, ἃ5. ἴ[ῃ6 δοῦυβ, οἵ [8 
βαϊῦοί., Π οὐ ψνμουϊ κατά. ΤΠδ 
ἴηῇη. βθϑῖηβ ἴο θ6 (5 ρυᾳῦ Επτ. Μίεα, 
126. τῶν γὰρ μετρίων, πρῶτα μὲν εἰ- 
πεῖν Τοὔνομα νικᾷ, αἀἱοίιι ορίϊηιιηι ὁδί." 
ΤῊΝ ατ. ὅτ, ὁ 594.4. Οἷ, Ηον. Οα. 
1. 10. 56. Δ ιθαηι φιιϊδχιυιδ πιραϊοογῖ- 
Ἢ Εν Π)ιϊρὶι, Χο. Τῆυβ τῆ8. σΠοΓὰΞ 
Ιη ϑ00}". Ρμμ. 179. « Ἰατηθηί8, ἢ Ὼ δύσ- 
τανα γένη Βροτῶν, οἷς μὴ μέτριος αἰὼν, 
1. 6. τὐῆο586 {6 ἐδ αἰιυαν5 ἴηι, θα ΥΘΉ165. 

128. ““οὐθένα Τι,. εὐλιὶοῖ, θοίοηρς ἴο 
{6 ἰαίογ Αἰἰῖο : αἰϑοὸ ἄραὶπ ὥνητοῖς." 
Ρογϑοη. 

“« οὐδένα καιρὸν, 1.6. οὖκ εἰς καιρὸν, 
ἀκαίρως. Ἐπ. δὶ. 486. καιρὸν γὰρ 
οὐδέν᾽ ἦλθες, ἱπέοηιροοιτυδ οηΐηι ἀ0068- 
δἰϑδίϊ. Ηδρτο, πονανοῦ, 1 ἀπαριβίαηα ᾿ἴ 
ἴ0 πιθᾶῃ ἐπιπιοαθγαίδ, 50 γα πιοάιιηι. 
Οπ {{|5 βἰβηϊῆ,, οοηβαϊ Η. δίθβρῃ. ν. 
Καιρός. Δύναται 16 Θηπἰναϊοηΐ ἰο ἰσ- 
χύει, σθένει, ἃ5 ρμαβδοῖὶπι. ΤἬΘΓΕΙΌΓΘ 
οὐδένα καιρὸν δύναται ϑνατοῖς Τη8Δ } 8 
γΘηἀδγθά ὃν ρίπι8 ἀηῖο υαἰθηΐ πιογία ὶ- 
θδιι8, 1. 6. ροϊθιίϊον 8. φιιαηι Θαρθαὶὲ γϑά.- 
ατιιὲ Ποπιῖηθα, 501 Πσοῖ αἀ ἰθηιριις.᾽" 
ΕἸΤαΒΙου. ΥΥα ΠΙΔΥ ΤΕ ΠπάοΡ 1 (ηα8: 
θλοθ58 ΟΥ̓ ῬοιυθΥ ἰ5 96 αὐαὶϊΐ ἰο πιογία 5 
αὐ ἨΟ 86α801., 1. 6. 15 οὗ πο ὈΘπθῆΐϊ ὑπ66γ 
ΔΩΥ ΟἸΤΟὰΠηβίδηθοθ, ὅ866. [1461] δὰ 
δοοῖ 5 [μ6χ. 
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μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ 
ῇ 5 5» 7 

δαίμων, οἴκοις ἀπέδωκεν. 180 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔκλυον Φωνὰν, ἔκλυον δὲ βοὰν 
τᾶς δυστάνου Κολχίδος" 

’ 37 5Ὰ ἐγ υς Χο ον Ἁ 
ουὐὲ πῶ ἡπιος ; ἀλλ ὦ γϑεραια, 

λέξον" ἐπ᾿ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω : [ γ᾽ 
μελάθρου βοὰν ἔκλυον" 19 

395ᾺΝ ΎΧΑΟ Ἢ: 

οὐὃε συνηδομιιι, γύναι, 
͵ ᾽ 

ἄλγεσι δώματος, 
3 Ἁ Χ , ὕ 

ἐπεὶ μὴ Φίλια κέκρανται. 

180. ἀπέδωκεν, ἐδ τυοπὲ ἰο γορα. Οἡ 
{Π18 βθῆβθ οἵ (ῃ6 δοὺ. οἵ, 247. Ηδθο. 
8906. 

191, ὅυοἢ το ΘὨ ΠΟῺ5. ἅτ ἐρεααθηΐ 
ἴῃ (6 ἰΓρθαϊδη8: 5686 98, ΑἸ΄ς. 107. 
ἔθιγες ψυχῆς, ἔθι:γες δὲ φρενῶν. 

199. γεραϊά, 6 τ ἀ16. συ] 08 
οἵ 1Π15 νοῦ 15 [γα θη ΕΠ ν 5Ποσιθηθα ἴῃ 
ΔηΔΡ:ΘΓ16 νθῖ56 : ΗΟ. 969, Γεραϊᾶς χει- 
ρὸς προσλαζύμεναι : ΗΪρρ. 170. ᾿Αλλ᾽ 
ἥδε τροφὸς γεραϊὰ πρὸ ϑυρῶν. 

194. ““Τῇθ οοηβίγασιοη 15: ἐπὶ τοῦ 
ἀμφιπύλου μελάθρου οὖσα, ἤκουσα φω- 
νῆς ἔσω: ἀμφιπύλου ὈδΙηρ ἃῃ 8ι1166- 
{ν6, ἃ5 οἶκον ἀμφίθυρον ϑορῃ. ῬΗΙ]. 
159. ᾿ἘἘπὶ 15 υιυϑδα 510] ὰΤ]ν τῇ ΠΗ οτοά. 
ν. 92. 9. ἐξελθόντες ἔξω, ἑστεῶτες ἐπὶ 
τῶν ᾿υρέων." ἸΟ]πιΒ6γ. ΠΘΙΘ. ννθγθ 
ἰἴὔτθα ἀοοιβ Ὀθ]οηρίηρ ἰὼ ἃ ΟἸΒΟΙΔἢ 
γΓεϑιἀθηοθ: (16 επίσδηθο, ἢ αὔλειος 
δύρα, {π6 ΙΠΠῈΡ μέταυλος ΟΥ' μέσαυλος 
ϑύρα (ἴδν, ΑἸς. δ8649., ΗΙρρ. δ66.), 
ΒΘραγδίιης ἴΠ|6 ΔραυηΘηῖ5. οἵ (Π6 τηθῃ 
ἃ Πα νγοπΊθ ἢ, πα {η6 ουΐον ἀοον, παρά- 
θυρος ΟΥ ὀρσοθύρη, Οά. Χ. 126. [ΤΙ 
16 (τϑεκ ἀγατηδβ, 8ἃ5 1 [ῃ6 Τ,δ01η, [ῃ6 
ῬΘΓΟΡΠΊΘΥ5. 86. αἰνγᾶγβ Οὐίϑι6. [ἢ6 
Ὀα]]αΙηρ, 

196, ““Ἴ 15 ραββᾶρθ μά βϑοαρϑῆ (Π8 
ΤΟ ]Θοοη οἵ δα!οκ. οὐ ΒΠ68. 96]. 
ννἤογα Π6 ργοροβθβ ἐφήδομαι οΥ συνή- 
δομαι: 'ὰΐ τη6. Ἰαἰίθι 18 νν 611 ἀρίεπαρα 
ὑν Βνμποκ οα ΠΙρρΡ. 1296. ΤΙη Ϊ50- 
οἰαΐθ5 αἰξὸ συνησθησόμενοι ἈρΡρΘΆΓβ ἴο 

Τὴ6 ῬΓΘίογ Ὁ] 8 ἴο 1Π6 τθοθῖνρά σϑϑάϊηρ, 
πα 85 1ἴῃ68 ΔυΪΠΟΥΥ οἵ Ῥο]]αχ.᾿" Ρον- 
δ0η. ΤἼΘ ΘσΟΠΡουηα συνήδομαι 15 ννγ6}]} 
οχρίαϊηθα Ὀν Ομ ἴθι  πθφιιθ τὐλια ΟἰιΉ) 
ἐγηυϊηιϊοῖὶς Δίραοο ἰκδίον" ηναἰὶς ἢτι}ιι5. ἀο- 
ηιΐ8. ΠΘΓΘ 15 ΠΘΓΘΙΌΤΘ. ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ἴο ἢᾶνθ ΤΘΟΟΙ 56 (0 [6 ἤἥσαια Τἠϊοίαϑ ; 
ἃ5 1ὴ Γδοϊία5, Αρτίοοϊα 496. Νρο αυϊε- 
αυδηη, ἃ 118. τηοτῖθ Δρτοοΐς, ἰφίαΐιι5 
Θ5ΐ : ἴ. 6. ΘυΘΥ}} Ο116 τὐα διαὶ οη ἐπ ἀσαί( 
0 ἉΑρτυϊοοία : οἵ. ν. 225, 708. 

198, ““Οτθαδΐ 15 [Π6 Ππαρνοβί οὗ νϑ]1οι5 
ΤΟ ΔΟΙΏΡΒ5 ἴῃ 1Π15 νῈ 7886. Γι ΒΟ Τ15, ἐπεί 
μοι φίλα κέκραται. ΑἸάυ5, ἐπεὶ μὴ 
φίλα κέκραται. ΤΑὺ. Ρ. ἐπεί μοι φίλια 
κέκραται. ΜΙ55. Δ. Β. 6, Ὁ. ἐπεί μοι 
φίλον κέκρανται. ΔΙμΒρ᾽. Ὠὰ5. δαϊίβα, 
ἐπεὶ μὴ φίλι᾽’ ἃ κέκρανται. Βυΐ 16 
Β6η56 νοῦ Ὀ6 ἴΠ6 βϑᾶπιθ νοΐ [Π18 
αἰδιϊηοοη, Ὑου ΠΊΑΥ͂ 850 τοδί, ἐπεί 
μοι φιλία κέκραται, ὁ. αι απιϊοὶ ῖα 
φυλ]ιὶ στιν παρ ἀοηῖο ἐγ ογοθ551: : ἐπεὶ 15 
{Π|6 βΆ Πη8 ἃ5 ἐξ οὗ, ἃ5 ἀῦονε 26. Ἐυγ]- 
ΡΙ465 5 ἴῃ6. ρῇγαβθ φιλίας ἀνακίρνα- 
σθαι ἴῃ Η!ρΡ. 256. ΗδΡοά. ἴν. 162. 
φιλίαι συνεκρήθησαν : νἱϊ. 16]. φιλίην 
συνεκεράσαντο. Ἄλδοῃ. ΟΠΒοῖρῃ. 942, 
νεοκρᾶτα φίλον κομίσειεν. Απα [ἢ}}5 
ῬΘΡΠαΡ5 18. 16 γα γτϑαάϊησ, ΥὙδῦ [8 
τοδή]ηρ' οἵ ἴον ΔΙ 55. πα οἵ [Π6 ὅ6}0]. 
18. ποῖ ἱμπᾶρροϑίίβ, ἐπεί μοι φίλον κέ- 
κρανταῖι͵ τιᾶκιπρ φίλον ἴο ἄρτγθθ νι ἢ 
δῶμα. Βιαηοκ, ἂδηα Βροκ, ἐπεὶ μὴ φί- 
λια κέκρανται : (7Υ0πὶ ἐΠπ6 {ἰπιθ ἰπαὶ 
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Ἴρο. 

τάδ᾽ 

οὐκ εἰσὶ δόμοι" φροῦδα γὰρ ἤδη 
ὁ μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων" 140 

ἡ δ᾽ ἐν αλάμοις τάκει βιοτὰν 
δέσποινα, Φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 
παραθαλπομένα φρένα μύθοις. 

Μη. αἱ αἱ. 

μη ἸθηἸλη055 Ἰὰς ΘΟη6 ἰο α38.}᾽ 
Ῥογϑοηι. ΕἸ ΒΘ. τϑϑάβ, ἐπεί μοι φιλία 
κέκρανται, οὈβοτνίῃσ [Παἱὶ φιλίαν κραί- 
γειν ἴϑ ποῖ τῆοτα [ογοθα ἰῃδῃ ἔριν κραί- 
νειν ἰῇ Εατ. Απάτγ, 478. 

199, 140. “ΧΑ1] ΜΙ 58. ἀπά τηοβί βαά. 
Πᾶνα φροῦδα τάδ᾽ ἤδη" ὋὉ μὲν γὰρ ἔχει 
λέκτρα τυράννων, ἴο ἴπ6 ἀφίΓΙπηθηϊ οἵ 
Ὀοΐῃ γεῖβθθ. ΑἰΔπ5 αἶθὸ ᾿ὰ5 δῶμα, 
νοι ΒΘΟΚ τϑίαϊηβ. Βαὶ ΤιἈβοατὶβ ἢὰ5 
λέκτρα, νν»ν ῖοἢ ΜΙυβρτ, ἀπ θεάποκ πᾶν 
εαιϊίεα, Βτυηοῖϊκ δηα ΒΘοΚ, ἔστοτη Μυ8- 
Ρ͵αν Θ᾽ 5 σοπ]θοΐατθ, μᾶνθ ρίνθη τὸν μὲν 
γὰρ ἔχει. Βαΐ, ἴῃ τὴν Οριηΐοη, 10 Ὑν}}} 
Ὀ6 Ὀεδίϊου ἴο ρίδβουνα [ῃ8 ποιηϊη., πὰ 
[Π8 ορροβιίίοῃ Ὀθίννθθη ὁ μὲν Δῃηα ἢ δ᾽ 
ΤΩΔΥ 6 ΤΊΟΥΘ 5[ΠἸΚῖησ, Αράαϊῃ, ({ἀβ0ῃ 
15. ΤΏΟΓΒ ῬΙΤΟΡΕΙΪΥ 8614 ἔχειν ἔπη ἔχε- 
σθαι. 1 ᾿ᾶνα {ΠΘΡΘίοσα σίνθῃ, ποὶ βἢ- 
ἘΓΘΙν ἔγοτη οοη]θοίατθ, φροῦδα γὰρ ἤδη 
τάδ᾽. ὃ μὲν γὰρ ἔχει. ὅΠ0]. ἀπὸ δὲ 
ἀρσενικοῦ εἰς οὐδέτερον μετέστη. φροῦ- 
δα γὰρ τάδε. τὰ οἰκήματα λέγει. [τάδε 
ΤΩΔΥ ΠΟΥΘΥΕΥ͂ ΤΕΙῈΓ ἴο ΡῬΘΙΒΟΙΒ: 8ἃ5 ἴῃ 
1Π6 ἢγϑὲ Πἰπ6 οἵ ἴθ Ῥριβθρ, τάδε μὲν 
Περσῶν τῶν οἰχομένων “Ἑλλάδ᾽ ἐς αἷαν 
πιστὰ καλεῖται : 566 ὈεΙονν 182.7] Αἡ 
ΟὈ]Θοίοη πον ΝΕ Τ]ΔΥ 1158 ρῸ πὶ [ἢ 6 
Τϑρϑίιοη οἵ τἢ8 Ῥδγί]ο] 6 “γὰρ 816 50 
5178}} Δ Ιηἴοτνα], ννὨ]Οἢ ΟΟΘΟῸΒ ΥΘΓΥ͂ 
ἴγθα αθ μιν ἴῃ ΠῸ} ΘΟΙΏΙς νυτϊΐουθ, δαϊ 
ΤΑΊΙΟΪΙ ἸΏΟΤΘ ΤΆΡΘΙΥ ἴῃ 1Π8 {τᾶρθα!δη8. 
ΒοΙΠΘῚ ἸΏΒΙΘΠΟΘΒ, Ὁ τηιϑί 06 δοηίδεβεα, 
ΔΓΘ ἴδια !γ ἴῃ [6 σοπηπιοη βαά.: ἴον 
ΒΟΡἢ. ΑἹ. δδδ. 5. ἃ βρυγοῦβ γοΓΞ6 
ὙγΓΠ ΓΘ Οἡ (Π8 ΠιΑΡΡῚη [γοτη ΔΠΟΙΠΘΓ 
Ῥίαγ, ννῖοῖ 18 [η6. ορὶπίοη οἵ γ΄ αϊοῖ. 
ὁη ΗἸρροΟΙ. 847. [ῃ ΗἸρροϊ. 885. δὲ 
ἢ85 θβθη τεβίοτεα ᾿ἰπβϑίθαα οἵ γὰρ [ΓΟΤὰ 
τῃ6 ΜΚ. Α. Β.1.. Ηδιδο]α. 476. πρῶ- 
τον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι. Τυναικὶ γὰρ 
σιγή τε καὶ τὸ σωφρονεῖν Κάλλιστον. 
Βυῦ ἴον 1Γῃ6 [ὈΓΠΊΘΥ γὰρ, 10 ΞΘθῖὴβ ὑπαΐ 
μὲν οὐρῃϊ ἴο θ6 τθα. [ηβίδποθϑ πον- 
ΟΥΘΓ 816 ποῦ ννδηίίηρ οἵ ἀπάουθ τε 81." 

διά μου κεφαλᾶς φλὸξ ο οὐρανία 

τπϑπεεῖῖν, οἵ νη ϊοἢ 1 νν1}} ργοάποθ ἃ 
ἴενν {Παὶ Βθθτὴ τηοβί ἴο {Π86 ρυῦροβα. 
Ζ5.ῃ. Ῥγοῖῃ. 399. Πάντως γὰρ οὐ πεί- 
σεις νιν" οὐ γὰρ εὐπιθής. (Ἰποξρῇ. 75]. 
τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ, ὡσπερεὶ βοτὸν, Τρέ- 
φειν ἀνάγκη, πῶς γὰρ οὔ; τρόπῳ φρε- 
νός" Οὐ γάρ τι φωνεῖ τ Ὁ; 
σπαργάνοις: 989, Αἰγίσθου γὰρ οὐ λέ- 
Ύω μόρον " Ἔχει γὰρ αἰσχυντῆρος, ὡς 
νόμος, δίκην. δαρρί. 494, κατ᾽ ἀρχῆς 
γὰρ φιλαίτιος λεώς. Καὶ γὰρ τάχ᾽ ἂν 
τις οἶκτος εἰσιδὼν τἄδε, “γθριν μὲν ἐχ- 
θήρειεν ἄρσενος στόλουι ἕπτ. ῬΠηΟη. 
969. οὐ γάρ ἐστιν ἤθεος. Κεὶ μὴ γὰρ 
εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει λέχος. ϑιρρ!. 
845. ἐπιστήμων γὰρ εἶ. Ἑϊδον γὰρ αὐὖ- 
τῶν κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ Τολμήμαθ᾽. 
Τρὴ. Α. 1421. γενναία γὰρ εἶ" Ὅρα δ᾽" 
ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ᾽ εὐεργετεῖν : 1492. 
γενναῖα γὰρ Φρονεῖς" τί γὰρ τἀληθὲς 
οὐκ εἴποι τις ἄν ; ὅ6Πο]. ἤζβοῃ. ΟΠορῃ. 
920. προσθοδόμοις ᾿Ατρείδαις " τοῖς πρό- 
τερον ἐσχηκόσι δόμον. νῦν γὰρ Οὐκ εἰσὶ 
δόμοι" φροῦδα γὰρ τάδε ἤδη. Πίετα 
γοὰ Πᾶν τῇ νθ᾽Ὺ ψΘΙ88 ἴῃ ΠαΘβίΙθη, 
Ὀαΐ 50 ᾳυοίθά, {{πῶὶ τ 85. ἰαϊῃη ΠΙα ἰο 
115 ἀδν διηοπρ' {Π6 ννογὰ5 οἵ [8 ὅ6}0].᾽" 
Ῥογϑοη. ἘΠ ΒΙ6Υ ἴῃ8 βαϊίβ [π6 ρᾶ88- 
Βᾶρ6 ; φροῦδα τάδ᾽ ἤδη’ Τὸν μὲν γὰρ 
ἔχει δῶμα τυράννων" Ἢ δ᾽ ἐν ϑαλάμοις 
κιτ. Δ. ΤΠ σμᾶηρα οἵ οᾶξ6 ἴτοτη τὸν 
μὲν ἴο ἡ δ᾽ πα ἀδίβπαϑ. ὈΥ τϑίβυθηοθ ἴὸ 
Ον. 1402. τῷ μὲν ὃ στρατηλάτας πατὴρ 
ἐκλήζετο" Ὃ δὲ παῖς Στροφίου, κακό- 
μητις ἀνήρ: πὰ τῃ6 ἃ88 οἵ ἔχει ὈῪ 
Ηοτο. Ε. 614, Χθονίας νιν ἄλσος Ἑρμίων 
τ᾿ ἔχει πόλις. Τῆθ τθαάϊηρ δῶμα ἃρ- 
ῬΘδ15 ἴο ΠΙπὴ Ῥτθίθγ θα ἴο λέκτρα, Ὀ68- 
ὁᾶαβα ἰου πη ἴῃ 1(Π6 ΑἸάϊηβ δα. ννῃιοῇ 
ἢ6 σοηβιάευβ 1ῃ 1015 ῬΙΔΥ ἃ8 πολλῶν 
ἀντάξιος ἄλλων. ὅε6 Ααάεηάδ. 

148. Οἵ, ἄξβοῃ. Ρσ. 198. κέαρ ἀπα- 
ράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς. 

144. διά μου κεφαλᾶς, ἘΠΠΊΞΙΘΥ ἴῃ ἃ 
ποίθ ου Επι , Τρ. Τὶ 940, (λ1υ5. ΟΠ. 
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βαίη" τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

148 

εὖ Φεῦ" ϑανάτῳ καταλυσαίμαιν, 
βιοτὰν  στυγερὰν προλιποῦσα. 

Χο. 

μέλπει νύμφα: : 

ἄϊες, οὐ Ζεῦ, καὶ γᾶ, καὶ φῶς, 

ἰαχᾶν, οἵαν ἃ δύστανος 
στροφή. 

160 

τί σοι ποτὲ τὰς ἀπλάστου 

κοίτας ἔρος, ὦ ματαία, 

σπεύσει Θανάτου τελευτᾶν; 

1... 901.) 1] υβιγαΐθθ {Π15 ρῬθοῦ]αν ρο- 
ΒΠοη οὗ {ῃ8 ριοηοιῃ μου ὈΥ [88 [0]- 
Ἰονίηρ ὉΤΔΟΏΡ, ΟἾΠΘΓ ̓ ΘΧΆΙΩΡΙ6Β: ΗΙΡρ. 
1952. διά μου κεφαλᾶς ᾷσσουσ᾽ ὀδύναι: 
1030. καὶ μήτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό 
μου Σάρκας ϑανόντος, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ 
ἀνήρ: 1458, Κρύψον δέ μου πρόσωπον 
ὡς τάχος πέπλοις: ΑἸο. 881. Ἔμνησας 
ὅ μου φρένας ἥλκωσεν. 

146. ΟΓ, 794. τί μοι (ἣν κέρδος : 
2 βει. Ῥτγοιῃ. 772. Τί δῆτ᾽ ἐμοὶ (ἢν 
κέρδος ; 

146. ὃ. καταλυσαίμαν, «εὑοιιἰὰ ἐπαὶ 1 
δοιὰ αἰϊδδοίνθ, ἐεγηνϊαὶθ πὶ ἐγοιιδίθ5, 
ἴχν ἀθαίΐι ! ἜΠπΝοΙοΥ αυοΐίθ5 ἘΜΡΙΡ. 
Ετάρτη. [π6. οχ, εἰ δὲ ϑανεῖν δϑέμις, 
ὧδε ϑανεῖν καλὸν, Εἰς ἀρετὰν καταλυ- 
σαμένους βίον : ῪΝ ἈΡΡΘΔΙΒ [παῖ 
Ἃ1ῃ86 δοοι8. βιοτὰν την 06 ρονθιηβά 
Θ4υ8}}ν ὈΥ καταλυσαίμαν δῃὰ προλι- 
ποῦσα. ὅε6 4568. Ηδρο. 839. (Ο[, Επτ, 
Βδοοῖ, 484:-:-498. Λύσει μ᾽ ὃ δαίμων 
αὐτὸς, ὅταν ἐγὼ ϑέλω. οτδςο, ἘΡἰϑῖ. 1, 
16. 78, Τρββ 1)60.5, δίηγα! δίᾳπθ νο]θ πη, 
ΤῺ 8οἰυεί. Ἠτη]εῖ, Αοῖ. 1. ὅς. 8, Ὁ 
ἐμαὶ {ἰι15 ἴοο ---- ἰοο ---- ϑοἰϊ 165}, «ὐοιιἰα 
πιθίί, Τήαιυ, απά γοϑοίυο ἐϊδοι ἐγιίο ἃ 
ἄρυ ! 

148. “Ἅ“ Αρο]]οάοταβ οὗἨ Ταΐϑιθ, 8δο- 
ΘΟΡΪηρ τὸ ἱπΠ6 ὅ'6Π0],, ἀϑϑιρηθα {15 
γ 6 58 ἴοὸ ΜΙ] 6άθα, Ὑύθῃοο ΥΥ̓γιθη 861}, 
ΒΡ]. Οπϊ, Ῥαγῖ, ν. Ρ. 48. τηεγ8. {Π8ΐ 
ἢθ τϑαὰ ἰὴ (86 πϑχί ᾿ϊπ6 ἰαχὰν ἀΐον, 
τὰν δύστανος, οοτηρδιίηρ 181], 207. 
Ῥογϑοη. 

149. ἰαχάν : [6 τη! 4418. 50114}0]68 οἵὗἁ 
1015 ννογὰ 15 σοτητλοῃ ἴῃ {Π| {πὰρ Δ Π8 : 
1ὴ {Π18 νϑῖβθ ἴῃ ἔννο ἢτγβθὶ 50]}18068 
ΘΟΙΡΘΘΡΟΠα ἴο ἴῃ6 Ἰοηρ' 501180]6 1η ἔλ- 
θοι ἴῃ 1ῃ68. ΘΗ βίτορῃ ν. 175. Τη 

Ηδοτδοὶ, 7562. ἰᾶχήσατε δ᾽ οὐρανῷ, δη- 
ϑυνθ 8 ἴο κακὸν δ᾽, ὦ πόλις, εἰ ξένους ἴῃ 
{Π86. δη βίτορῃθ. ὅ866 Μα θγ 5 ΤΠ68. 
1,..4.46]1}5 1μ6χ. - ; 

160, μέλπει. Απάτοιῃ. 1087, ἀχό- 
ρους στοναχὰς μέλποντο. βοῇ. Αρ. 
1445, γόον. ιν. Ο.1. 9878. τὰηδ οθ- 
Οἴη6}6 4ΌΘΙΘΪΔΙΏ, 

161. Ἐ]ΤΒΙ6Υ ῬΙΌΡΟΞΘΞ5 ἀπλάτου, 
1. 6. φιυΐ ἩΘΉϊΟ πελάζει, πλάθει 5. πλη- 
σιάζει : ἃ5 ἴῃ 495. τᾶς ἀνάνδρου κοίτας. 
Τη Αὔβοῃ, Ῥτοηι. 572. ἀπλάτου ἈΡΡΘδΙ5 
ἴο 6 1μ8 {γ8 τϑδαϊηρ' ἴοῦ ἀπλήστου. 
ΤῊΘ σοτηπηθηΐαίον ποννθνοῦ τη ἴπ8 (Ι. 
. δὅ. Ῥ. 118. ἱπρθῃϊουβ! Υ ΘΧΡ ΔΙ Π8 1 
ὈΥ 5ἰπα} τ Ἰηβίϑηποαβ οἵ ΘΠΆ Παρ 6. ἴῃ {Π6 
ὑΓΆΡΊΟ ὙΥΙΙΙΘΓΒ, ΒΌΘἢ 85 ν. 214, ἐφ᾽ ἁλ- 
μυρὰν πόντου κλῇδ', [οΥ ἁλμυροῦ. ΒΡ ̓. 
Ἴτδοι, 857. ὁ ῥιπτὸς ᾿Ιφίτου μόρος. 
Ἐπγ. ΟΥν. 987. τὸ πτανὸν δίωγμα πώ- 
λων, ΟΓ, Ηοΐ. Οα, Π|. 1. 42, Νεα 
ῬυΓΡυτΆΡ Π 5᾽ 46 γα οἰάτῖοι [6] θη} 808. 
ΑΟΟοΡαΐπρ, ἴο {115 ἰῃ:θγργθιδοη, 11 15 
Ρὰϊ ἴον ἔρος ἄπληστος κοίτας, {6 ἴ)ι- 
ογαἀϊπαΐο ἀἰθ51}8 Ο7᾽ πιαγγίαβε. 

152, ““Ἴπυ5 ΑἸ4. ἔρως 1.880. ὙΠΟ ἢ 
Βτγαποῖ πᾶ5 βαϊοα,᾽ Ῥογϑοπ. ἔρος πὰ 
γέλος ἃΓ6 ΖΞ 0116 ἔοττηϑβ οἵ ἔρως δη4 γέ- 
λως. Μοηκ οἡ Ηῖρρ. 597. οΟὈδθγναβ 
1πᾶῖ (6 ΓὈΓΠΊΘΓ 185 ἰουαπὰ ἔνθ {{Ππη65 ἴῃ 
ἘλΠρ. ἴὴ ἰϑιηῖς νθ 88 ; ἢ ΘΠΟΥΔ] τη6- 
[τ6, 1ἢ βορ!. ΕἸ]. 197. Τί 15 ἔρδαυθῃί 
ἴη Ηομη. 

153. ϑανάτου τελευτάν : ἰ. 6. ἐἢ6 θπά 
οατιδθά ὃῳ ἀθαίΐ, : 85. 3. χιϊ, 486. νὰ!]- 
ὨΘΓΒ ἰάτά8 {ΠΠ|ΧῚ: ἐπιηἰοιεά δῳ ὕ ῳ5865. 
Ἡοπ. 1]. Ε. δὅ83. τὼ δ᾽ αὖθι τέλος 
ϑανάτοιο κάλυψεν. ἴπ ἈΠ68. 792. νγ8 
τηθοῦ μι [Π6 ΤηΟγ6 πδίαΓΆ] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, 
Οἷόν σε βίου τέλος εἷλεν ; 
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[ ’ 

μηδὲν τοὸε λίσσου. 
Ϊ4 

εἰ δὲ σὺς πόσις 
καινὰ λέχη σεθίζει, 

1δ 

κείνω τόδε μὴ χαράσσου" 
ῇ τ ἤ Γ Γη Χ ἤ [4 

Ζεύς σοι τόδε συνδικάσει" 
Ν ’ ’ 

μὴ λιαν τάακου, 

δυρομένα σὸν εὐνήταν. 160 
“" ’ὔ , Α ΄ 3. 97 Μη. ὦ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι᾽ Άρτεμι, 

δ Ὁ“ 

λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις 
ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον 

΄ σἀ 3...9 Ἁ , 4.9 ΦΧ 9 

πόσιν; ὃν ποτ ἐγὼ νύμῷαν τ ἐσίδοιμ, 

154. μηδὲν ἴογ μή: Ατ]βίορ!. Ήδη. 
4597. Μηδὲν μακρὰν ἀπέλθῃς. 

157. ““κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου 644. 
Μ55. δῃὰ Ῥαβίαμϊι5, 1]. Ζ. Ρ. 699. 
49ΞΞ490. 24. ῬαεΙν οἡ δοσουηΐ οὗ [Π6 
ΤηΘΤ6, ΡΆΓΠΥ Ὀθοᾶυβα 1 νγᾶϑ. ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
ΤΘΔΒΟΏΔΌΪΘ ἰ0 Τοααῖγα οἵ δίβαθα ποῖ ἴο, 
ὍΘ ΔΩΡΤῪ δἱ αἷϊ, Δυβρτ. τϑαάϑ, δεινῶς 
τοδὶ μὴ χαράσσουυ Ἦδξπ ἴτπδη εἰ 1ο115 
ἴσο ἴΠ8 ϑ6Πο]. ἃ νϑῦῖουβ τϑδαϊηρ', τόδε 
μὲν χαράσσου, οἵ ν ]ο ἢ ἢ6 Δρρτονεβ. 
[ΤὩὨ15 ννὰθ Ηραϊῃ β ϑυρραϑίίοη, ποί 
Μυβρτανθβ.] θοκ δἰϊθν Βυαηοῖκ ἢῃ5 
βαϊιεα λίαν ἴογ τόδε. Βαΐ {1115 ΘΘθτη5 
ἴοο Ὀο]α, δηὰ λίαν οοσυ5. Ἰτητη θα! ίο νυ 
ἃρᾶϊη, Βδρϑίτοηβ οἵ ννογὰβ οὐρῇϊ 
ὨΘΙΓΠΘΓ ἴο ὍΘ. ΘοΙδοῖθα ᾿η]685. ἀροη 
ΒίΓΟΩρΡ ῬΤΟΌΠΩΒ, ΠΟΡ ἴο Ὀ6 [ῃτ8ΐ 1ῃ [ῸΓ 
1Π6 βᾶκα οἱ βπηιθπάδίίοη. Τοδὲ, νν ἢ 
Μυβριυ. ἢγβὶ βυρσρεβίβ, ἄρτθὸβ νι [Π8 
ΤηΘ 6. [ΘΟΙΏρΡαΙΒ ἴῃ6 δη 5 ΤΌΡΠ6, ν. 
189.1, Ὀὰϊ ΟσΟυΥβ 50 ΤΆΤΘΙΥ ἴῃ ἴΠ8 {γἃ- 
ΒΘαϊαη58, ἵπᾶΐ ἢ6 ΠΙπηΒ6 16 οου]α ΟὨΪΥ͂ 
Ῥιοάπςβ ταυτὶ ἔροπη ϑρρΙ. 156. τῳδὲ 
ἵγοτη ἤγο. Ε, 0667. Ηδθ τηϊρῃξϊ ᾿πάβοά 
ἴᾶνο δ4α64 νυνὶ ἔγοπι ϑιρρὶ. 808. Ὀαϊ 
ἹΜαρκίδπα βθθπβ ἴο ἢν τοραγάβα (ῃ8 
[ΟΥΤΏΘΙ ραβθᾶρβ ψΊΔ ἢ ΒΌΒρΙΟΙοη, ἃπά (Π8 
Ἰαῖίθν Θὰ ΒΟΆΥΘΘΙν Ὀ6 σΟὨΒΙἀΘΓΘά βοιιπά, 
Θν θη ὉΡΟῺ Π68 τηοϑ ΘΟΤΒΟΡΥ ἰηΒρθοίϊοη. 
Τὰ Ηδτο. Ἐν 667. τῷ δ᾽ ἦν τηυδῖ ὃ8 
τοδὶ ἴῸγΓ τῳδί. 1 ἤᾶνθ βυβογθα 16 
ΘΟΙΏΤΠΟῺ ΤΘΔαΙηρ' ἴο τϑιηδῖη, Ὀὰΐ 1 Π0Γ- 
τϑοῦ ἴΠ8 Ῥᾶθθδρβ ΠΘΔΡΪΥ δοροταϊηρ ἴο 
ΒεαηΟΚ᾿Β βαυρραβϑίίοη, κείνῳ τόσον μὴ 
χαράσσου.᾽ Ρογϑοη. ἘΠΊΒΙΕΥ ἀδίβηἀϑ 
16 τϑδαϊῃρ τόδε ἃ8 δαυϊναϊθηΐ ἰο 

οὕτως : 5886 ν. 4θ. Ῥυΐ νγ Ττηᾶν ἰγὰ 8- 
Ἰαΐθ μὰ : δ6 ποὲ Θταβρογαίοα ιυἱΐ}, ΐηι 
αθοιι {Πιὶδ : Οα, Ἑ. 21. πότνια ϑὲα, 
μή μοι τόδε χώεο. Οπ χαράσσου ἴῃ 
106 56η588 οἵ ὀργίζου, ΔΙαΒρτ. οἸἴ65 Ηϑγοά. 
νἱϊ. 1. καὶ πρὶν μεγάλως κεχαραγμένον 
τοῖσι ᾿Αθηναίοισι διὰ τὴν ἐς Σάρδις 
ἐσθολὴν, δχταδροτγαϊίθά. 

158. συνδικάσει, ΤΠ) οΥ. ἴον συνδικήσει, 
ἔγτοτη συνδικέω, «υἱὲ αὐθλιρθ ἢ σαιι86: 
συνδικάζω, τη 7ιαϊοο: συνδικέω, 760 
ααρ5ς6: 866 βοῃ. Βα. 8579, ΒγῪ 
οἸηϊτηρ' τόδε τη {Π15 1[ἰη6, ἀπ τι ἴῃ 16 
ΔΗ 51}. 184. [Π6 νϑῦβ65 τῃὰν 06 τηδᾶβ ἴο 
ΠΟΙΓΟΒΡΟΠά. 

160. ““ὀδυρομέα ΜΙ5Β. πὰ ε6α. 
δυρομένα ΜυβρΥ. ὅε8 Ηβθο. 794. Επ- 
8ῖ8}). 1], Β. Ρ. 218. 19Ξ-Ξ168. 320. εὕ- 
ρίσκεται δὲ καὶ τὸ ὀδύρεσθαι δύρεσθαι. 
Αραΐη εὐνήταν ἴοΥ εὐνέταν ῬταηοΪκ.᾽ 
Ῥρογϑοη. ἴῃ ν. 240. γα Πηὰ ξυνευνέτῃ, 
δηά ἴῃ 949. ὁμευνέτου, νγθπος εὐνέταν 
ΒΘΘΠῚ5 ΡΥΘίθι Ὁ]8 ἤθτθ : [Π6. ἀΠδτηθ18, 
ἃ5. ΕἸΓΏΒΙΘΥ ΟΌΞΘΓν 68, Ὀθῖηρ δαυϊνδθηΐ 
ἴο {π8 ἢγβῖ δριίτῖ8 1π {Π|6 ἀπ 51}. : Ππ|8 
Ῥμοη. 1802. πότερον ἄρα νέκυν ὀλόμε- 
νον [ἰἄχήσω ; 1316, ἄποτμος, ἄποτμος 
ὃ φόνος ἕνεκ᾽ |Ι᾿ Ἐριννύων. 

162. λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω: οἵ. Ηρα. 
1114. Ὦ φίλτατ᾽, ἠσθόμην γὰρ, ᾿Αγά- 
μεμνον, σέθεν Φωνῆς ἀκούσας, εἰσορᾷς 
ἃ πάσχομεν ; Ζ5οῖι. Ῥτοιη. 92. Ἴδεσθέ 
μ᾽ οἷα πρὸς δεῶν πάσχω δεός. 

164. ὅν --- ἐσίδοιμ᾽, ιὐἰοτι, α5 υυοἰΐ α5 
᾿ιὶς “ὑνῖαθ πιαρ 1 866 αππὶ ιαίοα ! ΟἿ. 
ϑοῃ. ΟΠο, 26]. οὺς ἴδοιμ᾽ ἔγώ ποτε 
Θανόντας ἐν κηκῖδι πισσήρει φλογός. 
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16 

οἵ γ᾽ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ' ἀδικεῖν, 
ἢ πάτερ, εὖ πόλις, ὧν ἀπενάσθην 

αἰσ χρώς, τὸν ἐμὸν κτείνασοι κασιν. 
Ἴρο. κλύεθ᾽ οἷα λέγει, κἀπιβοᾶται 

Θέμιν εὐκτοιίαν. Ζῃνά δ᾽ ὃ ος ὅρκων 
΄ ἤ ’ἤ 

θνατοῖς, ταμίας νενόμισται: 
οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῷ 

δέσποιναι χόλον καταπαύσει. 

Χο, πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν 
5 

ἔλθοι, μύθων τ᾽ αὐδαθέντων 

δέξαιτ᾽ ὀμφὰν, 

ἀντιστροφή. 

17 

εἴ πως βαρύθυμον ὀργὰν, 
καὶ λῆμα φρενῶν μεθείη. 

165. αὖτ. μελ., 1. 6. (σὺν) αὖτ. μελ,, 
““ ΑΠρΡ]. Ποιιδ6 απὰ αἰΐ. ἘΠΙ5]. ΟΥ̓ 
118 6]}1ρ515 ΔΙοηκ (ΗἸρρο]. 1184.) Πὰ5 
ΠΟ]]Θοίθα ΤηΔΠΥ ἰηϑίαηοθθ Πότ. 1], 
Δ. 698, Τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐὖ- 
τοῖσιν ὄχεσφι. Ἡετοά. νι. 82. Τὰς πό- 
λιας ἐνεπίμπρασαν αὐτοῖσι τοῖσι ἱροῖσι. 
Χρη, Αηδῦ. 1. ὃ. 17. Μὴ ἡμᾶς αὐταῖς 
ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ. [ΠἸτηΒΙ6ν [6- 
ἸΏ γκ65 ἴθαΐῖ (15. 86 οἱ αὐτὸς ὃγ [Π8 
1Γαρ ΘΙ Δη5 15 γθααθηΐ, ννῆθη, 85 ἴῃ {ῃ8 
ῬτΓΘβθηΐ Ἰηβίϑησρβ, [Π6 ἀθϑίγπούϊοη οἵ ΔΏΥ 
ῬΘΙ5Οη ΟΥ̓ {πῖηρ' Ί8 ἴῃ6 β 0] 6, 435Ξ6}. 
Ῥτοηλ. 219. ἐμαῖς δὲ βουλαῖς, Ταρτάρου 
μελαμδαθὴς Κευθμὼν καλύπτει τὸν πα- 
λαιγενῆ Κρόνον Αὐτοῖσι συμμάχοισι : 
1045. χθόνα δ᾽ ἐκ πυθμένων Αὐταῖς 
ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι. 

διακναιομένους, 1. 4. φθειρομένους. 
Ἔα, ΑἸο. 109. Χρὴ, τῶν ἀγαθῶν δια- 
κναιομένων, Πενθεῖν ὅστις Χρηστὸς ἀπ’ 
ἀρχῆς νενόμισται, ὅ6Πο]. διαφθειρομέ- 
νων. “ Κναίειν φδὲ υοἰϊἴσαγο αἰ [α]]ΟΠ 65 
Ῥϑηπαπι, ἃὉ ἃπιϊαυᾶ [ΟΡ κνάω, κνῆμι, 
ηἃἀ6 κνήϑω, κνάπτω, 6ἷ 51}}1}18.᾿ ΒΙοτηξ, 
165. οἵ γε, πα πῇ αϑ8 ἰΐιθυ,, 5ἴηι06 τὲ 5 
ἐμπομ ὠΐοὸ: ᾿ἴκ6 ἰῃ6 1,ἴ. φιῖρρθ σιιΐ, 
(Ὑ]ο85. τὴ “έβοῆ, Ῥτοπι. 94. 

167. Οὐ, Ηοῦ Θά. τπἰ, 217, 985, 
Ῥαΐδθι, ο τοϊϊοΐατπη ΕἾ]. ηοίηθη, Ρ]6- 
ἰάβαπ! 

ὧν ἀπενάσθην, {}0η1 τυιῖοῖ! 1 ηιϊογαί οι. 

“ Ναίω, 1 αἀιοὶ, [ΟΥπι5. 1ζ95. ἴθῆβθς νι ἢ 
ΒΠΠ 016 ἅ, Τὴ [Π6 δοῖΐνθ μονγθνϑι ννθ 
Πηὰ οηἱν 18 δοῖ. 1. (ἔνᾶσα, ἔνασσα 
νΙΓἢ ἃ Θδιβαῖνα τηθδηϊΏρ, [0 οαιι86. [0 
ἰηιϊια λέ, δοιἐ6, ΟΥ δαιι86 10 ὑ6 ἸπΠπαριιφὰ, 
οοἰοηἶχθ, 7οιπά. Πα πιά 4]6 ἃπὰ ρᾶ85. 
[υἱ, νάσσομαι (Άρο!!. ΠΗ: ὁ... 747), 
(ῃΠ6. 80. 1. πὰ, ἐνασσάμην (ἀπενάσ- 
σατο Ἠοιῃ.), δηά ἴῃ8 80)", 1. ρᾶϑ8. 
ἐνάσϑην Ὦανθ ἴδ Ἰηΐτδ 5. Β86η56. οὗ ἐυ 
δοίι6 ἴηι α ρίαοο." Βυϊιτηδηη 8 [ΡΓαρ. 
εῦῦθ. 50, 85 ΕΠ] ΠΊΒΙΘῪ Οὔβούνεϑ, χο- 
λωσάμενος δῃβᾷ χολωθεὶς ᾿Ἰὰνθ [Π|8 ΒΔ Π16 
τηθδηϊηρ, 

170. “Θέμιν Ἰχναίαν απ ηΚθη, 1η 
ῬΙθυβοη 5 ποίβ οἡ δίωι,, ρ. 197, Βὲῖ 
Μυϑστ. ν}6}1] ἀείβη 8. εὐκταίαν, ΟἸ Πρ’ 
εὐκταίαν ᾿Ἐριννὺν ἔροτη “2 56. 3, ο. ΤῈ, 
729." Ρονϑοη. Μίυξστανθ᾽ 5 ἸΠ ἘΡρΙβίδ- 
ἔοη οἵ εὐκταίαν 15, φιία. νοία οἱ ἱηργ6- 
δαίϊοτιο5. ΘΠ 6οτιι 6αγ6}8 ΤΟΠ δίηϊξ: οἵ. 
211. τὰν Ζηνὸς ὁ ὁρκίαν Θέμιν. 

171. νενόμισται, ἧας. θθθη «οἰηου- 
ἰοάρο. 1]. Τ. 224. Ζεὺς, ὅς τ᾽ ἀνθρώ- 
πων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. 

172. οὐκ ἔστιν ὅπως, πον ΠοΡὶ ροίοϑι, 
μι: ἐξ ἰδ ποί ροϑοιθίθ {Παΐ ιν Ἰιϊδύγ))685 
εὐὐ  ἀρρθα56 ἴον αὐγαϊδ ὃῳ ἃ εἰρη τὸ- 
υόηρο. ἴηον. Οἁ. π|. 1.9, δέ τι νῖτὸ 
γ] ἰαϊτα5 ογαϊποί, ὅτα. 

174. πῶς ἃν ----ἔλθοι, Ο Ἰπαὶ 4}|6 
τὐουι οοηιο ! 588 γ.- 1. ἃηα 96. 
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μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόθυμον 
᾿ 

Φιλοισιν ἀπέστω. 

ἀλλὰ βᾶσα νιν 
δεῦρο πόρευσον οἴκων 

180 

ἔξω, Φίλα, καὶ ταδ᾽ αὔὖδα- 

σπεῦσον, πρίν τι κακῶσαι 
Ν 357 δ , ῇ 

τοὺς ἐσω" πὲν 05 18 

γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται. 

Τρο. 

δέσποιναν ἐμαν" 

δράσω ταὺ, ἀτὰρ Φόβος, εἰ πείσω 

μόχθου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπιδώσω. 

καίτοι τοκαδος δέργμα λεαίνης 190 

ἀποταυροῦται ὁμωσὶν, ὅταν τις 
μῦθον προφέρων πέλας ὁρμαθῇ. 

179. μῆτοι ---- ἀπέστω : ἰοὲ ποὶ ἢοιυ- 
δὐ61}" τῳ Ζεαίοιιδ θη ἀθαυοιιγ αἱ ἰεαϑδὶ θ6 
τὐαγίϊηρ ἐο πιῃ  Πϊοπα5: “Τὸ ὑπερ- 
γήρων, 8θπθοίιι5 αθογορίία, 21550},. Αρ. 
79. τὸ πρόθυμον ἘλπιΡ. Δίε4, 179. ἴῸΓ 
ἢ προθυμίᾳ : τὸ εὐτυχὲς ἴον ἣ εὐτυχία 
Γῆ. 11. 44, ἴὴΏ σοι 6 ρτθαΐεβί 
ΠΌΙΩ ὉΘΓ οὗ Ἰηβίδ ΠΟ 65 οἵ (ῃ15 ἸθἸοτ ΟΟΟῸΓ, 
Ἐπτ. Ῥ]ιοθοη. 275. τὸ πιστὸν ἴῸ ἢ 
πίστις, {Π6 σοηάοηοο.᾽" Μαιῃ, αἵ. Οτ. 
ὁ 2607. δε ἤεο. 1111]. 

182. Τη οἵάβι ἴο τᾶκ {Π15 [π8 
οοἰ ποθ ν ἢ 1Π6 βίτορῃθ 157. κείνῳ 
τόδε μὴ χαράσσου, Ἡφριπδὴη σοηηθοΐβ 
φίλα νυ καὶ τάδ᾽ αὔδα, πᾷ 1Π 5 ἴῃ- 
ἰΕΓργθίβ 1, πος φιιοίιιο αυονο Μράρῳ 
παῦγα. ὅθ ΒΙοχηῖ, Ο]ο55. οὐ Ζ βοῇ. 
Ῥρῖβ. 1. Οἱ {Π15 ἢοννανοῦ ΕἸ] 18]. τὸ- 
τηϑῦκθ: ““ΕρὸῸ πϑεῆπθ ἤδπο τ ΠΟΠΕΙ 
ῬΙΟΌο, ΘᾺ ΤηΘ] ΟΥ̓ ΘΠ ΠΟΥ]. 

189. τάδε τηυϑῖ Ὀ6 ταίογγθα ἰο ν]ιὰΐ 
᾿ιὰβ ριβοβαβὰ : ἐθίΐ ἢθὺ ἐπιὶβ : Υἱῶ. τὴν 
ἄββιγα ἴο 8686 ἰθὺ δηά ἰο ξῇονν ΤΥ Ζϑὰϊ 
ἴῃ ἢ8}Ρ σϑα88. 

184. ἘΠΙΒΙΘΥ ΘΟηΒ: 465. {Π|656 ὑγουτβ 
Ὧἃ5 δΔαάγοβδθα ὈΥ 6 οἤοτυθ ἴο (ἢ6 
Νυϊβθ, ργΌρθῦα ἰιι, ρυἱιιδφιαην αἰϊφιιϊα 
πιαἰὶ ζαοὶαί φάρα : ταοβὶ οἵ (Π6 Θοπ)- 
τηθηίίο 8. ΤΌ Πα. ἰΠπθῖη ἃ5. [ἤο56 νν ὨΊΟἢ 
ῖτῃ86 Νυϊβθ τγὰᾶβ αἰγθοίεα ἴο ἀε]νεν ἴο 
Μδάφρα. Οἱ {Π8 ἀἰβαρτβθῃηθηΐ οὐ {15 
᾿ἰτὴ6 ψαῖ ἢ ἴῃ ΒΌρηθ, 566 [μ8 ποίβ οὴ 

ν. 158, ΕἸπι5]. οὔβεννθα {παΐ πρὶν ἢ 
νου ἃ γοηχθάν {6 αἰ σα]ν, 1{1| σου]ὰ 
6 [ουπὰ κὶ Αἰίια ροοίβ. Βραποκ νου ὰ 
τραά σπεῦσαι, ἴῃ ἴῃ πη]. νοῖϊοθ ; Ὀαϊΐ 
1018. 15. ὈΠΗΘΟΘΘΒΑΡΥ, ὈΘοδῖιβθ ἴῃ 8οίϊνα 
Πὰ5 ἃ Ποαΐρι 56η860 : Ηοῃι. 1]. Θ. 191]. 
ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον. 80 
αῦονθ ν. 99. 

187. φόξος, εἰ π. ““1.6. φοθοῦμαι μὴ 
οὐ πείσω, τυ6} 801" τιΐ Ρογοιιαίθαηι Σ᾽ ὍΘ) ἡ. 
Ἡδῖδο]. 791. Φόθος γὰρ εἴ μοι (ῶσιν, 
οὺς ἐγὼ Φέλω, 1. 6. φοδοῦμαι μὴ οὐ 
ζῶσιν, μὴ τεθνηκότες ὦσιν. Τ]πηβΪ. 
ΤΠυ5 Ὑ ρος, “33. νὶϊ. 110, Ξ'δα [ἀ{15 
1ποογῖα ἔθγοι,, δὲ 1 ρΊ ΤΕ] πᾶ πὶ 10586 ν 6} 1 
Τ Ὑτ 5. ασθθιῃ “Γγο]ᾶααθ ρτγοίθοι 5. Το. 
Απη.1. 11. Ῥαιτθβ, αα]5. ἀΠὰ8 πηθζιι5, 
δὶ, ο. ὅ88 11644|6}}}51.6χ. ἀπάρδι Εἰ, Α. 
11. 8. 

190. τοκ. δ. Δ. οὐὐϊι {π6 ἰοοῖς οἵ: 
ϑΟΠο]. λείπει τὸ ἔχουσα : ταῖπεον λεύσ- 
σουσα: 4350. Ῥεῖ5. 83. Κυανοῦν δ᾽ 
ὄμμασι λεύσσων Φονίου δέργμα. δράκον- 
τος. ἤοῃ.. Οα, Τ. 445. πῦρ δ᾽ ὀφθαλ- 
μοῖσι δεδορκώς. ΟἿ, (α]]η. Η. ἴῃ 
(ει. δ2. 

192, ΕἸΠΙΒΙΘΥ νντΙῖΕ8 ὁρμηθῇ. Βαγηεβ, 
ὅρμάθῃη, ἃ5 ᾿ΐ ἴτοτι ὁρμάθω: ἘΝ Ωὴ 
(νῖῃ ἀμυνάθω, διωκάθω, εἰκάθω, εἰρ- 
γάθω), Εἰτη5]. τϑιλγκϑ, ὀχῖβίϑ οὨΪν ἴπ 
1η6 ἱπνθηΐίοη. οἵ ἴπ8 φ,ἸΔΙ Τ ΓΙΔ 8 : 
ἀμυναθεῖν, εἰκαθεῖν ὅζο., Ὀθὶπρ 8ο ]βί8 : 
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σκαιοὺς δὲ λέγων, κοὐδέν τι σοφοὺς 
τοὺς πρόσθε βροτοὺς, οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 
οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν ϑαλίαις, 19ὅ 

ἐπί τ᾽ εἰλαπίναις, καὶ παρὰ δείπνοις 
εὕροντο, βίου τερπνὰς ἀκοάς" 
στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 
εὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 

ῳδαῖς παύειν, ἔ ἐξ ὧν ϑάνατοι, 200 

δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δ μιν, 
“ ΣΝ “ 

καίτοι τοῖδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι 
-“ »Ἤ “ Ἂ ΕΝ 

μολπαισι βροτούς" νὰ ὃ εὐυὸδειπνοι 
ΠΩ ΠΤ δὼ , ἤ Α , 

δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοαν ; 
τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ 20ὅ 

δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 
Χο, ἰαχὰν ἄϊον πολύστονον γόων" 

λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ βοᾷ 

τὸν ἐν λέγει προδῦύταν κακόνυ ον. χϑι πρ μ 
Θεοκλυτεῖ δ᾽ ἄδικα παθοῦσα 

Ὀεβιάθβ. 811} {π686. ἢᾶνθ ἴπ6 ρθηυπιᾶ 
ΒΠοΥ, 

198. “ῬΙαΐ. Οοη]. ΡΙΘο. Ρ- 149. 1): 
ΚΣ ΠΙΡΟβ, γ. 7.0. 710: Ἐ.. ὡς τά γε 
ἄλλα φίλος ὧν Εὐριπίδης ἐμὲ γοῦν οὐ 
πέπεικε περὶ μουσικῆς νομοθετῶν ὡς 

ἐπὶ τὰ πένθη καὶ τὰς βαρυφροσύνας με- 
τακομιστέας οὔσης " ἐκεῖ μὲν γὰρ ὥσπερ 
ἰατρὸν ἐφιστάναι δεῖ νοσοῦσιν ἐσπουδα- 
κότα καὶ νήφοντα τὸν λόγον, τὰς δὲ 
τοιαύτας ἡδονὰς τῷ Διονύσῳ καταμίξαν- 
τας, ἐν παιδιᾶς μέρει τίθεσθαι." Ρον- 
δ0)})}ς 

200. ἐξ ὧν, 56, λυπῶν, Τῆι ῬΒΟαη. 
821]. Ἅ (ϑς. ἢ Σφὶγξ) ποτε Καδμογενῆ, 
τετραβάμοσιν ἐν χηλαῖσι Τείχεσι χριμ- 
πτομένα, φέρεν αἰθέρος εἰς ἄβατον φῶς 
Τένναν, τὰν ὃ κατὰ χθονὸς Αἵδας Καδ- 
μείοις ἐπιπέμπει, ννῆειθ τὰν γβίοιβ ηοΐ 
ἴο γένναν, ἴἰπ0 ηραγαβϑὶ δηϊθοθάρηίΐ, θυϊ 
ἴο τὴν Σφίγγα. ὅ868 «50 Ηετεο!, 409, 
410. 695. 6 

204. τείνουσι βοὰν, δτογί {᾿οὶνγ υοἷοο. 
βοῃ. Ῥειβ. 580. Τεῖνε δὲ δυσθαῦκτον 
βοάν. ι 

210 

208. Τὸ παρὸν γὰρ πλ. δαιτὸς ἔχει 
τέρψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ βρ., ας οηἰογϊαϊπηιοπὶ 
07. γ͵δδ ||: 

208. Απὦ ευἱίἢ, ρἱογοῖπρ' απά ργἱοϑυοιις 
1006 5116 ΟΥἿθ5 οτιἱ ἀρωϊηϑὲ ἢ61' Ἀτιδθαηα α5 
α ἐγαῖίον απὰ ξαίδθ ἴο ἢϊδ πιιρίϊαὶ νοιυς. 
ΤὨ15 11πη6, ΕἸπλ5]. Του δ 5, 15 8 ἀἰτηθίοι 
Ἰδγη]ο, ἃβ ν, 214, λιγυρὰ {πογοίοτα δηά 
μογερὰ ἄρτοα ψὶ ἄχεα, ποΐ ψ τ} Μή- 
δεια απηαδγβίοοα, ἘΠ]π)8]. "Π]Παβίγαῖθϑ (ἢ 6 
ΘΟΠΒ(Γ, ὈΥ ΒΟρῇἢ. ΤΊΘΕΙ, 40, Δέσποινα 
Δῃάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ Κατεῖδον 
ἤδη πανδάκρυτ᾽ ὀδύρματα Τὴν Ἥρα- 
κλείαν ἔξοδον γοωμένην. 

209. “Τὸν ἐν λέχει, 1. 6. πιαγϊξιηι. 
ΤῊ 58Πη6 Κιηπα οἵ δβχργθββίοῃ 85 οἱ ἐν 
ταῖς αἰτίαις, οἱ ἐν τέλει, σφίσιν ἐν. 
σπονδαῖς, Το. 1. 85. ΟἿἸαβ5. 7. 55. 
ΠΣ 

210. ϑεοκλυτεῖ, ΤῊΝ νϑΓῸ οσΟυΓ5 ἴῃ 
Ἄἄσκοι. Ρεῖβ. 806. Ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεο- 
κλυτῶν ἐπαύσατο. ΑἾβδο ϑεόκλυτος 1ῃ 
ΖἜ36ἢ. ὅ. α. Τῇ, 191]. λιταῖσί σε δεο- 
κλύτοις ᾿Απύουσαι πελαζόμεσθα. 
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“ 

τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν, 
“ ΒΕ} 

ἅ νιν ἔδασεν 
7 72 

ἙἙλλαδ᾽ ἐς ἀντίπορον 
δι᾿ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 

͵ ςοὺῦν 3 ΄ 

πόντου κληὸ ἄπεροιντον. 2] 

Μη. Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόμων, 

211. τὰν (γυναῖκα) Ζηνός : Εΐπτ. ΟΥ, 
1702. ἔνθα παρ᾽ Ἥρᾳ, τῇ δ᾽ Ἡρακλέους 
Ἥδῃ. Οη ὁρκίαν 566 ν. 170. 

212. ἔθασεν, οσαιιϑεα [67 1ο σο : βαίνω 
8η4 115 ΘΟΠΠ ΡΟ 45 816 ποῖ ἀπίγθα 6 ΏΓΥ͂ 
Το! ]οννθὰ ὈΥ δὴ ἃσοιβ. ἴῃ 16 ἰαΐ, ἃπᾶ 
δου. 1. 1]. Α. 809. ἐς δ᾽ ἑκατόμθην Βῆσε 
ϑεῷ. δὅ6θ8 Μοηκ οὐ Ἐν. ΑΙο. 1074. 

214, νύχιον ΤῊΔΥ Ἄρτοθ σι γι» ΟΥ̓ 
συ τἢ ἅλα : [ῃ6 56η568, ἐπ ἐπε πὶρ]ιί {ἴτηθ, 
15. 1Π6 58Π|8 ἴῃ ΘΙΓΠῈῚ ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟΗ, 
ΕἸτη51]. οἰΐεβ Ἐπτ, ἜΠ65. ὅ8. ἄνδρες 
γὰρ ἐκ γῆς τῆσδε νυκτέρῳ πλάτῃ, 
Λαθόντες ὄμμα τοὐμὸν, αἴρεσθαι φυγὴν 
Μέλλουσι. Τῇ6 ἸαἸϊοπὶ 15. 5: ΠΠ]ΔΥ ἴο 
πὶ ἴῃ Ψιτρ. “4 πη, ᾿ν. 908, ποοέτιγγιι5- 
468 νοσδί οἰδτηοτα (ἸΏ ΤΟΙ : νη]. 465. 
Νεο τηϊπυβ “Ζ η685 858 πιαξμίίηιι5 ἀσαθαΐ, 
ἴον πιαπθ. 

21ὅ. κλῇδα, ἴτῇ6 ΤὨτδοϊδη Βοβρο- 
Τὰ : (8116 1η “βοῃ. Ῥϑιβ. 882. στό- 
μωμα Πόντου: δηὰ ἴῃ Αρο]]. ΠΠ. 1. 
1114. Φαίνετο δ᾽ ἢερόεν στόμα Πόντου. 
ῬοΡμὰρ5 ᾿ἢ σγοῦα 06. Ὀδίζο ἴο ντῖία 
Πόντου ᾿ΕΙΘ ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΕΙ πᾶπι8. 868 
Ποῖβ οἢ ν. 2. 

ἀπέραντον : δΔοοσοτάϊηρ ἴο ΕἸΠΊΞΪΘΥ, 
ἴπ6 Ηοιηετῖς Ἑλλήσποντος ἀπείρων, ἰ5 
Δἰπἀρα ἴο. 

217. ““Ἠεδά δἴπου μή μοι τι ν᾽ ἢ 
ΑἸάυ5, οΓ μή μοί τι ννῖιἢ ΤἈβοᾶτὶβ : [568 
285.] μέμψησθ᾽ ΑἸὰ. μέμφησθ᾽ Α.Β. Ὁ. 
ΤΡ, Βοθο]. ΤΠ (Ο]]οννίηρ νου 8 ἃΓΘ 
νοῦν ἀπΠπου] ἀπά ᾿ηἰτοαΐθ. Δίαβοτανα 
1π ἢϊβ συγ δθοιπάς ᾿ὰ5 τθοοῦτβ8 ἴο 
βιηθηάδίϊοη, πη τος ἐργμάτων ἄπο, 
ἈΠ4 οἵ τε, ἴοτ οἱ δ᾽, τηϑϑηϊπρ ᾿ἢ ἃ5 641- 
νδίθηῦ ἴο 186 τϑὶαἴϊνα οἵἍἍ, ΜΙ55. μᾶνβ 
ὀμμάτων τ᾽ ἄπο. Τῇ 50 ἀουθδιι] ἃ οᾶ56, 
1 ργϑίοσ Βγα ποκ᾽ β δπηθηἀαίίοη, ὀμμάτων 
ἔπι. Ῥαΐ ἰγοῖὴ [ἢ68 νεγϑίοῃ οἵ ἘΠΏΪὰ5 
ἴῃ Οἷς. Ἐρίβῦ, νἱϊ, 6. Ναην πιέξει βιιαηι 
γ πὶ θ6η16 Θ655676 Εἰ ρορίϊοαηι ραίγϊα ργο- 
οἱ; Μειιιῖ, φιιὴὶ ἀοπιὶ αἰαίοηι ἀρογθηΐ, 

Ῥ͵ορίθνθα ϑιυπΐ ἱπεργοθαϊϊ, ΑΝ γιϊρη δ ἢ 
σοΟη]θοίαγοα {Παΐ ΤΠ πηῖπ5 Πα [ῃϊ5 τοδά- 
1ηρ᾽ 1 ΠΙ5 ΜΙ5,, τούς τε δωμάτων ἔπι, 
τούς τ᾽ ἐν δυραίοις. Τῆδ ϑδτηθ οὐῖίϊο 
τοδᾶβ Ὀδΐονν δ᾽ ἄρ᾽ ἴὉΡ γάρ, Ἐπηϊὰβ 
τη 5 ΤΟ Π6Γ5 ν. 216. Θιίς Οογϊηϊ]ιὶ αν- 
οθην αἰίαπι Πα οίϊδ, τιαίγοπς οριιϊοπές, 
ορίϊηναίο5. Ῥογβοπ. ΤῊ [Ο]]οσσίηρ' ἴη- 
τΘ  ρΓθίδ [0 η5 οὗ 115 ρϑυρί αχίπρ' ρᾶββασϑ 
Βᾶνθ Ὀβθθθ ρτοροββᾷ : ““ Οογϊηϊἠηϊαῃ 
ἰὐοηιθη, 1 πμαῦθ οοπιθ αὐγοα ἰρδὲ ψοῖ; 
δῃοιιία ἴπ ἀπ γοϑρθοί ὑἰαηιθ τι6 ; Γ0} 1 
ἤαῦθ Κποιῦν πιαηῳ πιθη, ἐπαξ τὐθ70 το- 
ϑρεδοίαδίθ, 80ηι6 ἵη, τοίϊγοα ἰΐ{6, οἱ ιθν5 
ἦν, ρυδίϊο εἰαίΐϊοηβ ; ἀπά {ἤό5ο, Ῥαϑβδῖηρ' 
φιυϊοείψ ἐλγοι ον ἴὰ[6, παυθ ργοσιιγοα ΓὉ7 
ἐπθγηιδοίυο απ ἰ{ οπαγαρίον, απὰ ἐξ 
οἴαγρο οἱ Ἱπιάοίοηιοο.᾽ Ἰαηθᾶγ : ἴῃ (888. 
ΜΔ. νοὶ], ν. Ρ. 168, ΤῊ 15 γταῖμον οὉ- 
ΒΟΌΓΒ ἴτοτὰ [ῃ8 σοη γα οοη σοηνουβα 
ἴῃ οοομρηῖηρ ριυιδίϊο δἑαϊῖοτι5, τι ρα55- 
ἴηρ᾽ αιιϊοίἐῳ ἐπγοιιρὶ, ἰἶ{6. ““Ναηι ϑοπὸ 
πουὶ ηχιιιίΐο5 φιυϊάθην πιογίαϊϊτε θὲ ος 
Ζιιο ῬΦΥϑΟπα5. ριυιίϊοαδ, 5ῖυ6 ἀοηιὶ 5θιι 
7ονγῖβ, ροϑβϑουϊηΐ, αἱργιϊζαΐοτι θὲ ἈΟΠΟΥΘΊι 
δἰδὶηιοίϊροῖ5 ῬΘΡΘΥ 586; 605 ατιΐθηι, φιιὶ 
υἱέαηι οἰαηι, τΥἱυαζίδηιιο 5ἰιιαϊῖς ἀραϊίαηι, 
ἐραη 569 }1γι, ἐπᾳτιθ ρυιδίϊοδιιηι ηυΐλιιι5. ῥτὸ- 
«ἰϊογϊγιέ, δἰ δὶ συπιραν 586 ἐπ απιϊαην 50001- 
αἴζφιιθ ΟΥ̓ ἱηιθη. : 56 ΠΟ ἸΒΒΙΤΩΘ ; παπι 6 
αἰΐφιιθην ἀαπιπανθ, ἱπρθηῖο 6715 αἰφιιθ 
ἱπαοίθ ραγιιηι ῬΘΥϑρθοίϊ5, ϑβιιηιηια ΟΟΥΐΘ 
δὲ Ἰη)ιινγῖα." "Γαῖα: τῇ 1)41Ζ6] 5 (ο]]. 
Δ4]. “Μοὶ πιαρπαηι ἀ6 46 οχὶϑίϊ- 
φιαςοποτη σοποϊξάγιτί, ν6 }] ἴῃ διιρογ δὶς 

διιδριοϊοπθηι ἱποϊαθγιηΐ, ραγτϊην φιιϊάρην 
ουπϑρθοίιην ἠογηϊγιιπν υἱΐαηαο, γαγίϊηι 
ατιΐθηιν ἴηι ριυιδίϊοο υργϑαπάο: αἰϊὶ σοπίγα, 
ἴηι οἰϊο αοἰλἐοϑοογίο5, ἱρπαυΐς ορὶπϊοηθηι 
οοηϑθοιιϊ διπὲ: 564. 1Π]0{1|8.} Ρτοΐ, 
ΘΟΒΟΙεἤ614, ΤῊΙΒ. Θχρ᾽απδίίοη. 15 ποῖ 
ΒΌΠΠΟΙΘΉΓΥ οΟἶθαγ ; [Π6 Ορροβιίοι Ὀ6- 
ἴννεθη οοπβρθοίιηι ποηυϊιηι υἱέαπάο, απὰ 
ἴῃ, οἷο αοἰϊ᾿οϑοοτιίος ποὺ Ὀθίηρ' ΟὈνίΟΙι5. 
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μή μοί τι μέμφησθ᾽" 

ΒΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

οἱ ὅσ. γὰρ πολλοὺς βροτῶν 

σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 

τοὺς δ᾽ ἐν συραίοις" οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου τδὸνς 

δύσκλειαν ἐ ἐκτήσ γΟνΤΟ καὶ ῥαθυμίαν. 220 

δίκη γὰρ. οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, 
ὅστις, πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαφῶς, 

“ ΝΙουὶ ηνυιῖζος Πιοηιΐηεδ αἰιδίογο5, αἰίΐοξ, 
ιιο5 1086 οστιἰὶς ηχεῖδ υἱαϊ ; αἰϊοξ, (16 ᾳυιίδιι5 
ατιαϊυϊ. Οἱ ἐν ϑυραίοις 5η1 φαϊογὶ, 5ὶν 6 
Ποπιῖηθδ, ψιιὶ ἰπί67 Θαίογο5 ὑθγϑβαγθνίτι}", 

αυοβαιθ ἴϑηηᾶ ἰαπίατη ηδιβοὶ δίθαβα. 
ΒΘ 14 [6], ἴῃ Βοίπθ᾽5 Βυτῖρ. “Π6 1αϑὲ 
οὔ τ1ῃ 656 ΘΧΡΙ ἈΠΆΓΙΟΠΒ ΒΘΘΤῺ8 ἴῃ 8 ΟἸΘαΓ δῖ 
δηα ΞΠηρ]65ῖ, Τί 15 δἰτηοβί ἢορβίββ8 ἴο 
Βαρορδί ΔΏΥ [ΠΙηρ ἢθν ; αϊ 11 4068 
ποῖ ΔΡΡΘδι ἴο πᾶνθ Θοουτοα ἴο ᾿ΔΗΥ͂ 
σοτηπηθὨΐδίοΙ" τὸ ἃβϑῖρτι [ἢΠ 8 58Π16 ΠπΠιθᾶη- 
Ἰηρ ἴο ἀπὸ υοΐῃ τη {Π15 δη τῃ6 (Ὁ]]ον- 
Ἰῃρ᾽ Πη6. 1 ργορόββ {6 ΘΌΓ6 ἴο γθη 6. 
ἴμ6. ρᾶββᾶρα 8: ΓΕῸΣ [1 παὺθ Κηοιυη 
ἩἸαΉ ἢ ῬΟΥΒΟΠ8 αὐ ἰαῦα ὕδοη, οσογιδὶἰογοά 
πματιρἤπέμ (τοι ΟΥ̓ σονιδοαιιοη τα), 80.168 
Ζγοηι {Πιοῖν} ἰοοκο; απαὰὶ οἱἶθ}5 10) (Ο156- 
Φιιθηιοθ ΟΡ δοῆπὶθ ρθοιιἰαγὶιῖος (ἐν ὥυ- 
ραίοις, δἔγατ ρα, [ογθίρην Ἡϊαλ}}.6 78}; απὰ 
οὐπθν5 αραῖνι, ῬῬοηὶ {ἰ61} γὙοίλν θα Πα ὶἐ5 
παυο ἱποιργε σρΉ δυο, απὰ θθθη γ76- 

Ῥγοαο]θ4 70Υ {πεῖν δι] ΠΘΉ688. ΤΊ 
τη ΘΔ ΠΪΏρ' Ἀϑϑσ θα ἰὼ ὄμματων ἄπο 661- 
1ΆΤΏΪ]Υ ΘΟΙΤΘΒΡΟΙΙ5 νἢ {ἢ 6. βαπιπηθηΐ 
ΘΟηνΘΥΘ4 ἴῃ ἴῃ {Πτδ 6 δα οθθά!ηρ' [1Π68. 
ἼΠ6 ἀ56 οὐ ἐν, νυ ἃ δατι86 ΟΥ' ΠιΘαΊ18 
15. διβϑισ η6 4, 15. ποιΠοϑα Ὀγ Δία ῃϊ, (στ. 
τ. ὁ 577. Αἴϑ3ο ἃ οἤδηρθ οἵ [Π8 ῥΓΈῈρΡ. 
15. ποῖ ἈΠΟΟΤΏΠΊΟΙ : τῃ5 1906, ἐπί τ᾽ 
εἰλαπίναις, καὶ παρὰ δείπνοις, ἼΠαο. 
1.1. Οὐ μεγάλα οὔτε. κατὰ πολέμους 
οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. 

218. σεμνοὺς γεγῶτας, ὅ6]10]. ὕπερ- 
ηφάνους νομιζομένους. ἴδ πΡ. ΗΙρρ. ΩΣ 
ΘΕ. Μισεῖν τὸ σεμνὸν, καὶ τὸ μὴ πᾶσιν 
φίλον. ἽΠ. ᾿Ορθῶς γε΄ τίς δ᾽ οὐ σεμ- 
νὸς ἀχθεινὸς βροτῶν ;: ΘΕ. Ἔν δ᾽ εὐ- 
προσηγόροισίν ἔστι τις χάρις :- ΕἼΟΠῚ 
(ῃ15 ρᾶββαρθ 1 νν}}} Ὀ6. 5θθὴ ἐμαί ΠΡ. 
1865 σεμνὸς ἃ8 Ορροββή ἴο εὐπροσήγορος, 
ααρίο. 

919. ἀφ᾽ ἧσ. ποδός. 
οἵ ἀπὸ ἴῃ ϑὅορῇῃ. Αηΐϊα. 

ς » ἠ γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη 

ΘΌΘὮ 15 1Π6 ἀξ 
6095. Πασῶν 

Κόάκιστ᾽ ἀπ᾽ 

ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει. Ἐ᾿αν ρΙ 65’ 
Ρδι ΠΑ Πν ἔοι (Π6 ννοτὰ ποῦς 15. ηοίοθά 
ὑγ Ῥογβοῃ, Ῥῃωη,. 1722. Ηρα. 1033. 
“Μαὴν (μετα Ὁε, ψῆο τὨτουσῇ {πὸ 
ν8]6 οἵ Ππ|6, ὙΥ 11} υοίυοί ραοο, απ με εή, 
δοΓἰὰ ρο. Οἀθ οὐ ἀβηϊυ5, Ὀγ Η. Κ. 
γ μι. 

2590. ἐκτήσαντο, Πιανὸ αοητῖνοα ἐΐο 
οἰιαγαοίον ο[: οἵ. Δίοηκ, ΗἸρρ. 698. 
Πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεικτή- 
μεθα. ϑορῇ. Δηῖ. 924, Τὴν δυσσέϑξειαν 
εὐσεδοῦσ᾽ ἐκτησάμην. 

221, οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς [τινι] 
βροτῶν, “Ὅστις : Οηἡ [115 ἸαἸοπ ἐεα 
Ἧεο. 9569. Ῥιυποῖς οὐ ϑορῇ. 41. 760. 
Ηροηι. 1], Τ. 260. ἀνθρώπους τίννυνται, 
ὅτις κ᾿ ἐπίορκον ὀμόσσῃ. 

“ἔνεστιν, νΥΏΙΟΝ 15 (6 τϑδάϊησ οἵ 
1{Π6 ὅοΠῃο]., ΒγαποΚ μ85 οαϊίρα. Οίιοτε, 
νν ἢ Βιοθεουβ ᾿χ, Ρ. 89. Οτοῖ., πᾶν 
ἔνεστ᾽ ἐν, νν!οἢ 1ῃ 1561 15. τιοῦ ἀη 155, 
Ὀυϊ 1ῃ8 ΟἸΠΘΙ 15 ΙΠΟΓΕῈ ΠΔΙΡΠΊΟΠΙΟῦΒ. 
ἔστιν ἐν Ἰυυδι. Ῥογϑοη. Ἐ]ΙΒΙΘῪ ρΤα- 
ἴδ. ἔνεστ᾽ ἐν, 85. Ὀθῖηρ συ ρροτίθα Ὀγν 
4}} τ1η6 ΜΙ ΒΕ, δηα ϑαγὶγ δα, 1πβίϑποεβ 
180 οὔ 16 βαῖηβ οθϑαγὰ ἴῃ 1Π6 τηϊ]αἰ 
οἵ {Π6 νϑῦβ8 816 [ουπᾶ ἴῃ νν. 299. 981. 
470. 1010. Τηδ βιβί νθῖβθ αἰξὸ ἰὴ 
[Πγ66 {γασθαϊθ5 ΒΡ 1165 δα !Πο πη] εχ- 
ΔΙΏΡ]68: Ζβοῃ, πο. 1. Επτ. ΑἸς. 1. 
ΒΌΡΡ]. 1. ὙΠ6 σᾶποῃ ἰα14 ἄονγῃ ὈΥ͂ 
ἘΠΙη51.. ἴῃ. ἢ]5 Νοῖϊοθ. οἵ Ἠβθιτηδηῃ 8 
ΒαρΡΡ]. ((]485, «1. νο]. ν1. Ρ. 428.) 18 
[η15: “ποι ἐπ {μπῖγὰ 70οἱ φῇ {δ6 
γα 1. δθπαγῖιι5 15 σοπίαϊηδα ἵπ, 0.6 το}, 
ανα ἐΐι6 ὑοῦ 86 15 αἵ ἐπ δαηι ἐϊηι6 αἰυϊδιθίο 
ἐπίο ἴω φηιαὶ Ποηιϊδίϊοῖ5, {{ὸ βοροπὰ 
Πθηυϊδίϊοῖι ΓῸΥ {16 πιοσί μαγί 15 οἰ ἢ 6 Υ Ῥγ6- 
οθαοά θῳ απ Οἰϊδϊοη, ΟΥ̓ δορίγ5 «ὐἱίἢ. ἃ 
αὐονα αὐλῖοῖ σαπηιοί δορὶη) α ὑ67᾽56: α8, 

ἂν, γὰρ, δὲ, μὲν, απὰ αἰϊ οποιίεϊο5.᾽" 
σθθ Ουἱάθ ἴο ἴμ6 τθεκ Τταρθα!δῃ5, 
Ρ. 191. 

222, “ἐκμάθῃ Ἐϊιϑβί. δὰ 1]. Γ, ρ. 415. 
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στυγεῖ δεδορκὼς, οὐδὲν ἠδικημένος. 

χρὴ δὲ ξένον μὲν κᾶἄρτα προσχωρεῖν πόλει, 

οὐὸ ἀστὸν ἤνεσ᾽, ὅστις αὐθάδης γεγὼς, 22 ὅ 

πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο. 
ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε 
ψυχὴν διέφθαρκ᾽ - οἴχομαι δὲ, καὶ βίου 
χάριν μεθεῖσα κατθανεῖν χρήξω, Φίλαι. 
ἐν ᾧ γὰρ ἣν Ὁ πάντα, γιγνώσκεις καλῶς, 

, 

290 

κάκιστος ἀνδρῶν ἐκδέξηχ᾽ ὀὐμὸς πόσις. 
πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα, καὶ γνώμην ἔχει, 
γυναῖκες ἐσμὲν ἀθλιώτατον Φυτόν. 
ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερθολῇ 
πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος 

12:-:-:914, 48. Βοίι τϑαά!πρϑ ἃγ6 ροοά. 
ἘῸΓ τ 8 {ΓαρῚς Ὑυτῖο 5. Οἰἵθη 101 πρὶν 
ννῖτῃ Ἃ1Π6. 51.0]., οτητ1ηρ ἂν, ν᾽ Ιοἢ ἴῃ 
ῬΓΟΒΒ 15 πα] ΞΡ η58 06. Ῥογβοπ. ““Τὴ0 
ἐγαρὶο γῖίογ5 ἀο ποῖ τι86 {6 5ιυι})}., υἱτι 655 
ὅηυ {6 γγδοραϊπρ' οἰαιιδ6 α ποραϊϊομ ΟΥ̓ 
φγοϊιὶῥιεῖοηι 15 ἐπιρίϊοα. ΤΏ 277. κοὺκ 
ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν Πρὶν ἄν σε 
γαίας τερμόνων ἔξω βάλω." ἘἸΤη8Ι. 

224. ΕἸγη8]. οἰΐθ5. (Το. ἀθ ΟΠ, 1. 84, 
Ῥογνοργῖηὶ απίθηι οἰ ἐγιοοίᾳ οβιοϊιηι 6ϑί, 
γεν ργ θυ διυιηι πορσοίλιην αρθ7, πτ]ες 
46 αἰΐδηο απ ηιιΐγθγο, πυϊηιϊηιθητι6 ἴῃ, αἰϊοπα 
6536 γϑριιδίϊοα οιγϊοϑιιηι. Ἐὰν. δαρρ!. 
892, Πρῶτον μὲν, ὧς χρὴ τοὺς μετοι- 
κοῦντας ξένους, Λυπηρὸς οὖις ἦν, οὐδ᾽ 
ἐπίφθονος πόλει, Οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν 
λόγων, ὅθεν βαρὺς Μάλιστ᾽ ἂν εἴη δη- 
μότης τε καὶ ξένος. ΤἼΒ ρίιραβα ἐξε- 
ριστὴς τῶν λόγων ἰ5 5111 ἴο {Π6 γννοτὰ 
ἀμαθίας, οηι6 τὐῇο αἰδριιίος {16 σοπιπιαγ 5 

, απ θαϊοίς 0 {ἰι6 οἱΐυ, γΘξτι865 ἐο ὃθ αἷο- 
ἰαϊοὰ ἴο. 

225. οὐδ᾽ ἀστὸν ἤνεσ᾽, ἴοι αἰνέω : 
705. οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα : οἴ, 194. 247. 
214, Ἦξεο. 1258. ἀστὸς Δα πολίτης 
ἅΤΕ ΠΕΙΘ υ886 ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟυΒ: ἀστὸς 
ἸῺ 1ἴ5 ῬΓΌΡΘΙ 88ῃ88 8 ἃ {766 γαΐΐυθ ἃπὰ 
Τοϑιαθγιὶ 0[ απ οἷέψ : πολίτης, ατιῦ [66 
παῖ ΟΥ̓ οἱζίσοηι, τυποίδον γοδιαθηΐ ὁ} ποῖ : 
αὐθάδης, Ξοἰ[-υυἱοά. 
228. οἴχομαι, ρογὶϊ, 1 απὶ τιπάοηθ: 

βίου χάριν, ἐδ θη) ουπιονιὶ ἡ [{{6. ΗῚΡΡ. 

Επγῖρ. Μεα. 

29ὃ 

1408. ὄλωλα, τέκνον, οὐδέ μοι χάρις 
βίου. 

280, ἐν ᾧ κ. τ. Δ. 6 τῦῆο τῦα5 ΘυΘΥΨ 
ἐμιῖηρ ἰο ἢιθ. ““ Ατιβίορῃ. Αοῃ. 472. 
ἐπελαθόμην Ἔν ᾧπέρ ἐστι πάντα μοι 
τὰ πράγματα. ϑορίὶι. (Βα. Τ. 914. ἐν 
σοὶ γάρ ἐσμεν, ἴν. ἰ6 οπιηῖς ροδίία 65 
8065 ποορίγα : (Εὰ. Ο. 247. ἐν ὑμῖν γὰρ, 
ὡς δεῷ, Κείμεθα τλάμονες : 592. Ἔν 
σοὶ τὰ κείνων φασὶ γίγνεσθαι κράτη : 
Α]. 519. ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σώζομαι. 
τ. ΑἸο. 389. ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ (ἣν 
καὶ μή. ἘΠ]. 

“γιγνώσκειν καλὰ ἴον γιγνώσκειν 
καλῶς 15 οἀϊοαἃ Ὀγ ΒτΆΠΟΚ : γιγνώσκω 
ὈΥ (δηίορ : γίγνεσθαι ὉῪ ἜδΙδκο. Τ 
αν δάορτοα ἴῃ6 νΘΓΥ͂ 5: Π1016 60Π]66- 
ἴυτα οὗ Μυβρτ." ΡΡοογδοη. 

291. ἐκδέβηχ᾽, παϑ ἐιγποιὶ οι, ργουθά. 
892. δι Τῖνν, 1. 99, { νθη18Β θυασὶέ 
ΨΘΙΒ 1Π40]15 ΓΕΡΊ:. 

292. Οἱ, 1]. Ρ. 446. Οὐ μὲν γάρ τί 
πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς Πάντων, 
ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 

299. φυτὸν, α ογεαίιγε,. ΤῆΘ ϑδτη8 
ὑνοΡα 15 Θοηίθιρίουβ]ν ρρΡ θα τὸ 1ῃ68 
ἔθιη 16 βθχ ἴθ αν, ΗἸρρ. 626, Ὁ δ᾽ αὖ 
λαδὼν ἀτηρὸν εἰς δόμους φυτὸν Γέγηθε. 

294. πρῶτα μέν : [οἸ]ονγεά Ὁγ δὲ 
8ΙῸπΘ ἴῃ ν. 240. ᾿πϑίρδα οἵ ἔπειτα δέ. 

290. πόσιν πρίασθαι. “τ ἴῃ8 ὈΤΊΠῚ1- 
ἴἰν86 8565 ψΟΠΊΘἢ γν616 τη ΓΙ ἃ νυ ῃουϊ 
Ῥοτί!οη5, θθΙηρ ρυΓοἢαβρα ὈΥ {ποῖ ἢιι8- 

ς 
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λαβεῖν" κακοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον κοι όν, 
κὰν τῷδ᾽ ἀγων μέγιστος, ἢ κακὸν λαθεῖν, 
ἢ χρηστόν" οὐ “γὰρ εὐκλεεῖς ἀπαλλαγαὶ 

γυναιξὶν, οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἀνήνασθαι πόσιν. 
εἰς καινὰ δ᾽ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην, 240 
ὌΝ κμο 7 Ων Ἂ “᾿ 5 

δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαθοῦσαν οἴκοθεν, 
ὅτῳ μάλιστα χρήσεται 

πόσις ξυνοιρεῇ, 

ξυνευνέτῃ. 
κἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ 

μὴ βίᾳ φέρων ζυγὸν, 
ζηλωτὸς αἰών . εἰ δὲ μὴ; “γανεῖν χρεών. 

κὰ 

24 

ἀνὴρ δ᾽, ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνὼν, 
ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίας ὁ ἄσην, 
ἢ πρὸς φίλον τιν᾽, ἢ πρὸς ἥλικας τραπείς " 

Ὀαπά5, ὑνῇοθθ Ῥτθβθηΐβ ἴὸ ἴΠ6 νου 8 
Το αἴοηβ νγθῖα οα]]6ὰ ἢν ἀονντν ; θυΐ 
ὯΟ ΒΟΟΠΘΙ ατὰ 16 (ὐΓθο 8 ἰὰ ν᾽ ἀϑιἀ8 [ΠΘῚΣ 
ῬΑ θάΓοὰβ τηδηη6 8, (πὴ ἴΠ15. ρΡΓΔΟΙΙΟ8 
γγὰ8 ΔΌΟΙΙ5η6α. Τῇ οαβίοῃι [ὉΓ ὑγομλθ ἢ 
ἴο ὈΤηρ ΡΟΡΙΟη5. ἴὸ {Π6ὶ} ἢαβΌδη 8 
Ὀθοδτηβ 850 σοι Ή0Ώ, ἰῃαΐ {Ππ6 τηοϑὲ 68- 
ΒΘη114} αἰδγθηοθ Ὀθύνθθηῃ γυνὴ πὰ 
παλλακὴ, νυν δηα ΘΟΠΟ Ὀ]η6, ΘΟηΒΙϑι64 
ἸῺ ἴΠ6 [ΟΡ 61 μανὶπρ ἃ ἀοντΥ, δηᾷ 1ῃ8 
Διο. ποη6. ΟΌΙηβοη 5 Απῇᾳ. οἵ 
Οτεθοθ, Ρ. 452. Ἐλατρί 465. {Ππϑγθίοσθ, 
85 ἴῃ6 ὅ'οΠο]. οὔβθῦνϑβ, ἢ85 ΔαἈρίβα ἢ18 
ΟὈΒΘΓν ΔΙΊΟΏ ἴο ὮΙ ονν ἢ {ἰπη65, (ἢ8. σοη- 
ὝΤΓΑΤΥ ῬΓδΟίΙο6 Πανίηρ ρτθνα δα 1ῃ (Π8 
ἤδροὶο ἃσθ. ὅεθ οι. 1], ΔΛ. 244. Τῇ 
ΒδΤη6. ΒΗΔΟΠΓΟΠΙΒΙΏ 5 ΟὈΞΘΙν Δ Ὁ]. ἴῃ 
ΗΙρΡρ. 627. τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ 
κακὸν μέγα" Τίροσθεὶς γὰρ ὃ σπείρας τε 
κἀκθρέψας πατὴρ Φερνὰς, ἀπῴκισ᾽, ὡς 
ἀπαλλαχθῇ κακοῦ. Ρορα: ΤΠπαΐ ραυὸ 
ποὺ, δθαιίψ, δι αἀθηϊοὰ {6 ρει, Τπαΐ 
διιης οι" 86 ἃ ἐψγαγὶ 6} ἐΐςο 67. 

286. κακοῦ -- καικόν - [ἢ ϊ5 τϑρϑί πο 
οὗ τῃ6. ϑαθϑβί. 15 Ἰηβίθαα οὔ {{Ππ| βυρθῖ- 
Ἰαῖνα : ἐπὶ ουϊΐ ἐδ ουθὴν τὐογ86 ἱπαπ, ουϊὶ 
ἐϊϑοῖῦ 1. 6. ἐπὶ ἰδ απ θυὶϊξ τφογ86 ἰδαη, 
απ οἷον: {18 15. ΤΠ τυογϑὲ ουὶὶ Γ᾽ αἰ, 
ΖἜβοι. Αρ. 897. Καὶ τὸν μὲν, ἥκειν, 
τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν κακοῦ Κάκιον ἄλλο 
πῆμα. ϑορῃ. (Βα, Τ΄ 1364, Εἰ δέ τι 
πρεσϑθύτερον Ἔφυ κακοῦ κακὸν, Τοῦτ᾽ 
ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. ““ Τοῦδ᾽ ἔτ᾽ 1.456. ΑἸα. 
τοῦτό γ᾽ Μίυξρτ, τοιῃ [86 ΜΙ5 5, Β, 0). 

Απά τμπ8 Βίοθευβ, Ρ. 909. εα, ΟΤοί, 
80 ἰπ ἴπ8 Πἰπ8 Ὀοίογα μᾶ5 δὲ ἴον τε. 
58. Πᾶνε τοῦτ᾽ ἄλγιον. ΤῆᾳΞ6 ψἃ- 
ΤΙΔΏΟΤΒ. 816. βοιηθίϊμηθθ αἰ που τὸ ὍΘ. 
ἀφοϊάἀ θα ὉΡΟΏ, ΡΥ ΠΟ ]ΑΥΙΥ 1 ε ργθ 6488 
Ὑ᾽ ΟΥ̓ 18 δἰἰΙαβὰ ὈΥ ἔτ. [1η 242. Μυβρτ. 
ΘΟὨ] ΘΟ υ165 οἵῳ, ποῖ ὈΔα]γ : θυΐ ψι- 
ουΐ προρβϑιίν." Ρογϑοῆ. 

2399, ἀνήνασθαι : οἡ ἴα ἰογπδίοῃ, 
5688 11446}}᾽ 5 Τι6χ. 

24]. οἴκοθεν, 0} μογϑοὶῇ : Ἔστ. Ττο. 
661. τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον Οἴκοθεν 
ἔχουσα χρηστὸν ἐξήσκουν ἐμέ. 

243. Βιυομδηδη : ΕἸ ἰδία τϑοὶθ σιποία 
δὐην οἰ αν γ8, δὲ ἀθραΐξ πα 8ροΉ 16 Οἱτ' 
γαϊϊθη8 )μρὶ, Βοαία υἱτα 685: 5ἷη ϑέ6σιιδ, 
Ργαβίαὶ πιο. ἘΠἸΤΏΒΙΘΥ Θοπηθοίβ εὖ 
ψν ἢ ξυνοικῇ. 

244, μὴ βίᾳ. φ. ᾧ, δοαγὶπρ ἐΐ6 ψοῖθ 
φιυϊοιίν : ἃ ταβίϑρ μοῦ ἔγοτα. 8η1Πη8 5 
ἀγανιησ Τορϑίῃο ἴῃ ἀΠΙβοῆ ; ΘΟΙΏΡΆΓΒ 
ν. 19. 1 πυς. 1, 48. βίᾳ ἡμῶν, τιοδὶς ᾿π- 
υἱἱϊ58, Ατϊϑίορῃ. Αςἢ. 79. πρὸς βίαν 
ἐπίνομεν, ΑΠΡΊ 66, ρου ον 6, ἐπ ϑρ᾽ϊ6 οὐ. 

247. “ καρδίας χόλυν ΑἸά. [“Ῥτο- 
ὈΔΌΙΥ ἔροτα ν. 690." ΕἸπ|5].1 Βαϊ ἔγοπι 
ἢνο ΜΙ55., 1Π6 δα, οὗ 1.8456., ἃη Ἐβῖ. 
1]. 1. Ρ. 789. 86:68. 14. Μίυβρτ. [85 
οαϊεα καρδίαν ἄσης. [“ΤῊΙΒ ΘΟΠΘΙΓ. Ι5 
Αθἔθῃ8:0 18, ἔγροιη Βοοῖι. 279. ὃ παύει 
τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς λύπης." 
ἘΠΙη81, 80. αἷβϑο ἴγροιη ϑορίν. Ε]. 798. 
εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου 
βοῆς.] [ ρτείδυ μονγθυθῦ ἴο τεδά νυ] 
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ἡμῖν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίαν. ψυχὴν ΕΠ 2 ...,.} 
λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς, ὡὡς ἀκίνδυνον βίον 250 

ζῶμεν κατ᾽ οἴκους, οἱ ὃὲ μάρνανται δορί" 
»κοι"κζς φρονοῦντες, ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα 
στῆναι ϑέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον, ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 
οαὐλλ᾽ οὐ γὰρ ἁὐτὸς πρὸς σὲ κἄμ᾽ ἥκει λόγος" 

σοὶ μὲν. πόλις Ὁ ἦ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι, 2δδ 

βίου τ ὄνησις, καὶ Φίλων κοινωνία" 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος, ἄπολις οὖσ᾽, ὑδρίζομαι 
πρὸς ἀνδρὸς, ἐκ γῆς .: λελησμένη; 

ΟἸγτριοάοτγαβη ἈΠ Κρη οἡ ΤΙπ 08, 
ν. Ταλασιουργία, καρδίας ἄσην, νν οὶ 
ΘΟΠΒΙΓ, 15 Βα ρροτγίβα Ὀγ ἴ[Π8 ΑἸάΙπ6 τοδά- 
Ἰηρ. ΑἾβο ἴῃ Ῥαδοοῖ. 607. [ῃ6 τϑαάϊηρ 
βαϊρὰ Ὁν ΒΡΆΠΟΚ, σαρικὸς τρόμον, ΞΘΕΙῚ5 
Ὀοίίορ ἤδη σάρκας τρόμου. ΜΕ. Ε. 
καρδίαν ἄτης. Ρογδοη. ΤΙ6 νοτὰ 
ἄση 15 οἵ νΘΓῪ ΤΆΓΕ ΟΟΟΌΓΙΘΠΟΘΘ: [ἢ 1Π|6 
Οηἶἷν ἰννοὸ ρ͵δ668 οἵ ἃ ἱτᾶρ]6 νυ 161, ν]Ζ, 
ΖἜ.ἢ. Αρ. 129, 709. ὙΠΟΓΟ, Οἢ 86- 
οουηΐ οἵ ὑῃ6 πηθϑίτρ, οσιο5. ἢ8α ἀθοϊάρά 
1ἀῃδΐ 1ἰ 5Βῃου ἃ Βα ροιβθαθ ἄτα, ΠΥ Δ ἢ 
πα ΒΙοιηΠοΙἃ ἤᾶνᾳ τοβϑιοιοα ἄγα. 1 
αχιδίβ τὼ ἃ ἔγᾶρῃ,, οἵ ϑΆρΡΡΠο, μή μ᾽ 
ἄσαισι μηδ᾽ ἀνίαισι δάμνα, Πότνια, ὥὺυ- 
μόν. Οὔβεοινθ τῃ8 86 οἱ ἔπαυσε ἴῃ 
1Π15 Πη6, νυ ]0ἢ} 15. βααθηΐ ἴῃ {Π6 1581 
ΒΟΥ, ; 15 τουπΐ ἴο φιιϊοῖ, ὅδε 180. 

248. “φίλων Α]4ά, φίλον Βειαυποίς 
ἴγοιη ΝΙ55, Α,1., Αραΐϊῃ ἘυτρΙα65, 
ἴῃ ψνῃοβα Ἰυσρηιθηΐ οπη6 []θμα 15 μυ- 
ρίων κρείσσων ὁμαίμων (Οντεβί. 796.) 
νουϊὰ ποΐ ρὰϊ ἂῃ ἀββοοϊδΐβ 1ἢ ΘοΙηρ6- 
τοη τνττἢ ἃ [ΠἸθπα, 1 μᾶνθ ἱπογ ο 8 
δίνβη πρὸς ἥλικας, αὐ «ητιαίτιηι σα τιιηι, 
85. Ῥῇοη. 176], πρὸς ἥλικας φάνηθι 
σάς." ῬῬογδοη. ἘἸΤΏΒΙΘΥ ἔδυ. ταὸ- 
τᾶ 5, (μὲ ἥλικας 15 αἶδο γϑαυϊτθα ὈΥ͂ 
1ῃ6 τηρίγθ, ᾿Γ Ῥουβοηβ οηοῃ, ΟΥ. 64. 
Ὀ6 π: λοι ἃ τὐογὰ ο)ια5 ἴηι α 5]ιογΐ 

᾿ φοιυοὶ, ξοϊ οιυθα δὺ {τυο δογιδογιαγ 5, δ [ΟΥ̓ 
τὐλιϊοῖν τὲ πεῖ 6 716 τϑηναῖνι διιονέ, 1 δοαγοοίῳ 
τἰληῖϊς ἐπαὶ ατῳ ἰορὶιϊπιαί ᾿η δέ αγι0 65 σα Ἢ. θ6 
Ζοιηά, ὠπογο ἱπαΐ δυ{ἰαῤ!ε 15 ἰδηρ ]οηθά. 
ΕἸ ΠΊΒΙΘΥ α͵8ο. ρυδίδθιβ φίλων, Ὀξοᾶθεβ 
1ῃη8 {ΓΆΡ ΓΙ ΙΘΤΘ. ΠΊΟΓΕ [γϑ] θην ἀξρ 
φίλων τις, ἐχθρῶν τις, δεῶν τις, ἂν- 
θρώπων τις, χα. μη φίλος τις, ἐχθρός 
τις, χα, 

240. “ Δπεραῖθν Βίοῦθι ἰχν. Ρ. 417. 
40. αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι κοινωνίαι καὶ ἑτέ- 
ρας τινὰς ἀποστροφὰς ἔχουσι" ταύτας δ᾽ 
ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν, τὴν 
τοῦ ἀνδρός." ογϑοη. 
ἀοὴς λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς, ἔΐποῳ ξαῃ οὕ, 

: Ατβίορῃ. Δ. 599, Ταυτὶ λέγεις 
σὺ τὸν στρατηγὸν, πτωχὺς ὥν ; ὅ66 
θονθ, ν. 60, Δίαιτ, στ. ΟΥ, ὁ 410. 
ΗΘο. 972. 

λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς, ὡς --ς ζῶμεν, ἴοτ 
λέγουσι δ᾽ ὡς ἡμεῖς ζῶμεν : ἴῃ68 οἹάεδί 
ἰηϑίδ ποθ. οἵ 115 σοηβίΓ. 15 ἴῃ ΠΟ. []. 
Β. 409. Ἤιδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελ- 
φεὸν, ὡς ἐπονεῖτο. 8688 α'5ο Επτ, Ηθο. 
1 ΕΣ 

252. “Ἐπη1ὰ5 1η ΝΑΙ ἀδ Τ,. Τι. ν, 
Ῥ. 60. δα. βοῦ!σοῦ 1581. Νοπιὶυβν. 
Ο(ογηθγο: “ Ναηι {6} δι αγηιὶδ γπαίϊηι 
υἱζαηι ΘΘΥΉ6Υ76, ϑϑηιθὶ φιιαηὶ ἡιλοαο ραγγ6.᾽ ἢ 
Ῥοῖϑβοη. 

παρ᾽ ἀσπίδα Στῆναι, ἐο εἰαπὰ δῳ {16 
δ᾽ιϊοία,, 1. 6. ἴῃ ἴΠ6 τηρκθο 8686 [16646}}᾿5 
Ιχ, Ῥῇοη. 1015. στάντες παρ᾽ 
ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν δϑανεῖν. ΨΊτρ, 
Ἄδη. χὶ. 282, βιθίτηιβ ἰο]ὰ ἃβρθτᾶ 
σοπίτα. ΔΠ]ίοη, Ῥ, 1,.11. 204. Τῦδλο αἱ 
{6 5}06α} αὐ ῥοία, 

254. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ---αῖ. 6, ἀλλὰ διὰ τί 
οὕτω λαλῶ; ἁὐτὸς γὰρ κ. τ. Δ. διιΐ νοὶ 
1ἢδ ΞαἼϊ6 γβαϑογη8 πα8 ποῖ δοηιθ ἴο ψοιῦ, 

αι το 1η6: ἷ. 6. γοὰ οδηποί [ὉΠ] Θηΐασ 
Ἰηἴο 115 ἀθίδι! οὐ τὴν ἀἰβίγαββθθ 368 
Ηβδο. 712. ΑἸβο Ῥοΐβοῃ ου Ον. 488. 
Πρὸς τόνδε σοφίας τίς ἂν ἀγὼν ἥκοι 
πέρι: 

298. λελῃσμένη, οαγνῖρά ὁ}. ϑ6ἢο]. 
ὥσπερ δεινοπαθοῦσα τοῦτο λέγει" ὡς 
προσδοκήσασα μὲν σύνοικον ἕξειν τὸν 

(οὐ Τὰ 
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9 » 9 9 9 νΝ ΤΟΝ [ῳ 
ου μῆτερ, οὐκ ἀδελφὸν, ουχὶ συγγενῆ, 

μεθορμίσασθαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 260 

τοσοῦτον οὖν σοῦ τυγχάνειν βουλήσομαι, 
ἦν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεθῇ, 
πόσιν δίκη τῶνδ᾽ ἀντιτίσασθαι κακῶν, 
τὸν δόντα τ᾽ αὐτῷ “υγατέρ᾽, ἣν τ᾽ ἐγήματο, 
σιγᾷν" γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα, 206 

κοική τ᾽ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾷν" 

Ἰάσονα, δεινότερα δὲ αἰχμαλώτου πα- 
θοῦσα. 

260, μεθορμίσασθαι, 1.6. ὥστε μεθ. 
ἰο γιΐ ἴπ αἱ α 56 Έ8Υ παγδοιιν ; ὁ πα 
γοξιρο ἤγοπι. Τῆυβ θθῖον, ν. 442. Σοὶ 
δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, Δύστανε, μεθορμί- 
σασθαι Μόχθων πάρα. 

26]. Ἐπὰν. ΗἸρρ. 708, Τοσόνδε μοι 
“παράσχετ᾽ ἐξαιτουμένῃ, Σιγῇ καλύ- 
πτειν, ἃ ̓ νθάδ᾽ εἰσηκούσατε. 
ἘΠῚ πο πον 1 μαϊϊ δ ροἱαά, ἴον 

βούλομαι: Ξορἢ. (Βα. 1. 1077. τοὐμὸν 
δ᾽ ἐγὼ, Κεὶ σμικρόν ἐστι, σπέρμ' ἰδεῖν 
βουλήσομαι: (Βα. Ὁ. 1299. Καὶ ταῦτ᾽ 
ἀφ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, βουλήσομαι, Καὶ 
ταῖνδ᾽ ἀδελφαῖν, καὶ πατρὸς κυρεῖν ἐμοί. 

204, ““Πυ8 81] 644, (Θχεθρὶ 1,856, 
γνῆο Πὰ5 ἐγείματο) ἃὰ Μϑϑ. ψιῃ 
Ἰθϑυβῖ, 1]. Θ, ρΡ. 694. 24Ξ-578. 44. 
(τ ἈΠΙ ΠΥ 5. ἰΔΥ [Ὁ ἀοννῇ ἃ8 ἃ 1016, 
ἴδ γαμεῖν ἐδ αρρίϊορ ἰο α πιαπ,, γα- 
μεῖσθαι ὁ α τ΄ροηιαπ., νυ ϊο ἢ ταΐα 15 Θ6Γ- 
ἴαΊΏ]Υ σΘΉΘΓΆ ΠΥ ΟὈβουνθή. Απδογθοη 
Ποννθνθ ἴῃ Ατητηοηϊαθ πᾶἃ5 ᾿Εκεῖνος 
οὖικς ἔγημεν, ἀλλ᾽ ἐγήματο. Τῆδ Αη1|- 
Αἰποϊθία ἴθ Μοπίίδποοη ΒΒ]. (ὐοἸ8]. 
Ρ. 482. οἰὐθ8 ἴγροτη ᾿Αντιφάνους ᾿Ασώτοις, 
ἐγημάμην, ΞΒροκθη ὈΥ ἃ πιᾶῃ οὗἁὨ δἰπη56{, 
Ῥαῦ Τ ἄρτια νυν Ν 8] οἸκ. 1ῃ ΟΠ ΒΙ ἀθ Γ]ρ' 
ἴῃ656 85 566 ΠρΌΓΑΙνΟΘΙΥ, ἰῃ ἴῃ 6. 58Π}6 
ΒΘΏΒΘ. 85 Β]θοίτα βᾶνβ οἵ “σ βίῃ 5, 
ΕΠΘοῖΡρ. 986. ὋὉ τῆς γυναικὸς, οὐχὶ 
τἀνδρὸς ἣ γυνή. ΝΜΑΓΙΑ] : ταογὶ πτιδονο 

. Ἰρίο πιθθ. Ῥοϑτδρβ {Πρ ίουθ ἴῃ ον θυ 
ἴο ρυΐ ἃ 51Π21181 Βαγοᾶϑιῃ ἰηῖο ἴπΠ6 τηουτῃ 
οἱ δίβαθα, νγὰ πηὰῦ χϑδά ἣτ᾽, νυ 6 ἢ 

ΘΙ ΔΘ ΩΠΥ ςου]ὰ ΘΆ5Υ Ὀ6 τατηθα ἰηῖο 
ἥν τ΄. Οα ιΠδ6 οἶμον πα ΝΜ οθα ἢο1- 
561}, ν. 606. υβ865 γαμοῦσα ἴῃ ΒρΘδΚίηρ' 
Οἵ ἢιθιβϑί[, Ὑῆ8 τὩΔῪ ἃ͵Ξὸ τϑᾶαὰ ἥ τ᾽ 
ἐγήματο, ἃ58 ἴῃ 290. τὸν δόντα καὶ 
γήμαντα καὶ γαμουμένην." Ῥογξοη. ΤῊΒ 

Ἰαϊτο" τϑϑαϊηρ 15 δάορίβα ὉΥ ΕἸ] ΠΊΒ] ον, 
ΠΟ ΤΟΙΔΓκΚ5 παῖ τἢ6. σοηβῖΡ ΟἼΟΏ 15 

1ἴΠ6 ϑᾶτηβ ἃ5 ἰῇ ν. ὅ1δ. πτωχοὺς ἀλᾶσ- 
θαι παῖδας, ἥ τ᾽ ἔσωσά σε, ἴον ἐκείνην 
τεῆ. ΟΙ,. 751. ὅε6 1,14461}᾿΄5 16χ.- 

265. “φόνου ΑἸά, Βαϊ φόθου ἰἰῤ. 
Ρ᾽ πᾶ, ΤαΒιηκ, οἴμοῦ ΜΙ 55., οϑγίδιηϊν - 
Ο. Ὑπιιβ αἶθο Ἰδθ βα, οἵ 1356. Βοδοΐ. 
ϑορῆ. Αηἴΐϊρ. 61]. διοῦεαβ, Ρ. 908. 
β(, ατοῖ. ΤΠὴ8 βϑὴη8 ΘΡΓΟῸ ἢδα ογαρὲ 
ἰηίο Ηβθο. 2456. Ϊῃ ἴῃ ποχὶ νϑῖβ8 
Βγαποῖὶς μᾶ5 οαϊϊοὰ κακή τ᾽ ἴτοτη {πα 
σοη͵θοία οἵ Τγνν τ; κακὴ δ᾽ 664. 
155. δῖον. [ῃ6 Θοῃο ταδί ἤΘΓΘ 8η4 οἢ 
ϑορῇ., Ὀαϊ ἴπθγθ Βιυποῖς πᾶ5. ἰδ οι 
οαιϊιοα κακή τ᾽." ῬογϑβοΉ. 

φόθου πλέα. ϑ:ἢ. Ῥτοπι. 721. Πρό 
γε στενάζεις, καὶ φόδου πλέα τις εἶ. 
Ῥεογβ. 602. ἤδη πάντα μὲν φόθου πλέα. 
“ΤΠὴ6. ἴβιη. δηἃ πρϑυΐθῦ ρ]υγ. πλέαι, 
πλέα, ἀο ποῖ οοἴηθ ἴτοιη πλέως, δυΐ 
[ροῖῃ {π6 οἱὰ ψοτᾷ πλέος, σἴθῃοθ οᾶτηβ 
πλέον Ἐπ, ΑἸο. 790, {ΞξΞ748. αᾳα. 
ΜΟΙΚ, ψῃο Π85 βαϊίθα πλέων :) 8η6, 
Ιηβϑῖρδα οἵ ψ θοῦ Ἠοπι. πὰ Ἡδβιοά 
ἴᾶνα πλεῖος. Οα, Δ. 919. Μ. 92. 1]. 
Θ. 162. Μαῖῆ. ατ, στ. ὁ 117. 

266. “κακή τ᾽ ἐς ἀλκὴν, 1. 4. ἀλκῆς 
κενή. ἘἸΏ18]. Βείοτο εἰσορᾷν τἢδτο- 
ἴογβ ννα τηιβὲ ἃρϑῖπ υπάθιβίδηα κακή: 
Τὰ. νἱ. 38. κακοὶ προφυλάξασθαι. 
“Τὴ8 1ηῆπ. 15 φαΐ [8 τϑὴν δά]. 
ΘΧρτθββίηρ ύίγθ858, αδἰ λίῳ, ὈΥ τυ ΠΙΟΝ ἃ 
ψουῸ [Ο]]οννίηρ 15. δῇδοϊβα ; 8. ρ'. δυ- 
νατὸς, ἀδύνατος. Τῆαο. 1. 139. Λέγειν 
τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος». ---- δεινὸς 
δίγοηρ' ἴηι απ ἰπῖηρ', αἀαρίοά, Πίοα [ον 
απῳ ἐμῖηρ. ἙἜμπτ. ῬΡῇ. 799, ἐνδυστυ- 
χῆσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφα-. ---- ἱκανὸς, 
ῬΥΟΡΘΥ, φιιαίβοά. Χ6η. Μίϑα,, 1. 9. 4. 
᾿Αρχέδημον πάνυ μὲν ἱκανὸν εἰπεῖν τε 
καὶ πρᾶξαι. ---- ἐπιτήδειος, αἀαρίεά, 5ιιὶ1- 
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ὅταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδικημένη κυρ» 
οὐ;»ς ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα. 

Χο. δράσω τάδ᾽ " ἐνδίκως γὰρ ἐκτίσει πόσιν, 
Μύδεια, πενθεῖν δ᾽ οὔ σε αυμάξω τύχας. 970 
ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα, τῆσδ᾽ ἄνακτα γῆς 
στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

σὲ, τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει δυμουμένην 
Μήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾷν 

αὖὶο, Ἡδετοά. ἰχ. 7. τῆς γε ἡμετέρης 
ἐπιτηδεώτατόν ἐστι ἐμμαχέσασθαι τὸ 
Θριάσιον πεδίον, σαπιριι5 πιαχῖηιθ Ἰαογιθ τι 
ἵπ φιιο ριιρηια δονηπιἐἑαΐιν. ΤὮ5. 180 
Δίου ἀγαθός. ΤῊΘ 5818 τϑ  δίϊοη οὈΐδ 5 
8150 1ῃ Τη8 ΠΥ ΘΟΠῚ Ια ΟΠ 5 νυ] ἢ} ῥάδιος, 
χαλεπὸς, ὅχο. Μαίιπ. τ. ΟΥ. ὁ 592. 
Ἠογδοο Οἀ. 1. 12. 26. δωρογαγθ ρΡΡῊΪ5 
Νορῖίοηι. 

267. Ἐς, ψιιοά αἰὐϊηεὶ αἀ: ἼΠο. 1. 
1. οὐ μεγάλα οὔτε κατὰ πολέμους οὔτε 
ἐς τὰ ἄλλα. Μεά. 1088, προφέρειν 
εἰς εὐτυχίαν τῶν γειναμένων. 868 
ν. 467. 547. Μαίῃ. Οτ. Οἵ. ὁ 878. 

ἠδικημένη κυρῇ, 516 Παργρθηι8 ἰο δὲ 
«γὐοηρθά. ϑορὶ". ῬὮ]]. 90, ὁρᾷ καθ᾽ 
ὕπνον μὴ κατακλιθεὶς κυρῇ. ὅ866 αὔονθ 
ν. 26, Μεῖῃ. ατ. τ. ὁ 863. Οἵ, [νε- 
ὯΔ], δεῖ. ΧΙ, 19]. 

269. δράσω τάδ᾽ : οἵ, 187. 929. 
1018. ““δράσον 1,. δρᾶσον ΑἸὰ. ἐκτίσῃ 
Α]α. δηά, 1 Ὀδΐίανθ, ἃ}1 δά. ργῖογ ἴο 
τηῖῆθ. ἀπά ἴῃ ἴῃ ΘΥΘΙῪ Ἰμϑίϑηο 8 1ἢ 
ὑῃ6. ϑβοοπά ρϑίβοῃβ οἵ {Π6 1ῃᾳ10. Ρ888., 
ὉΠἾ695 ὑνῆετ 1 ῃοῖϊθα ἃ αἰβθγθηοθβ : 
νν οἷ 15 ποῖ βίλϑηρθ, 1 γοὰ ΟὈβθῖνθ, 
ἐμαὶ 1,856. ἢα9 βούλῃ ἴῃ ν. 864. δοκῇς 
966. αἰτπουρὶν ἢ6 ᾿τῃπηθα]αῖθ  Υ Βα ιὉ] ΟἹ ἢ5 
δοκεῖς. ΡοΥΞϑ0η. 

270. “ϑαυμάσω 1,.᾽ Ῥογξοη. “Τῇ 
(αἱ. 1Ά5 ϑαυμάσομαι. “4ΔΞοἢ. Ῥτοιη. 476. 
Τὰ λοιπά μου κλύουσα, ϑαυμάσει πλέον. 
366 8150 Εαγ,. ΑἸς. 156. Ιρῃ. Τ. 1918." 
ἘΠ ΠΩ]. 

278. σὲ, τὴν σκ. ὙΠ6 δγῆοΐο 15 
ἔγβα αΘΏΕΠΥ 864 ἴο ΘΧΡΓΘΒ8 νΘΠΘΠΊΘΠ0Β8, 
ἐπα! ρηϑίϊοῃ, ΟἹ ἰγΟΩΥ : ἴῃα5 Οσθοη δά- 

ἄτθϑβθθθ Απίροῃθ, ϑορῇ. Δηΐϊ, 441. Σὲ 
δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον κάρα, 
Φὴς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε : 
ἴη05 ΜοΓΟυΤΥ δοοοβία Ρχοπιδίῃοριιβ, 
βοῃ. Ῥυ. 980. Σὲ τὸν σοφιστὴν, τὸν 
πικρῶς ὑπέρπικρον, Τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς 
δϑεοὺς ἐφημέροις Πορόντα τιμὰς, τὸν 
πυρὸς κλέπτην λέγω. ὅ66 Μίοηκ οἡ 
Ἑατρ. ΑἸοοϑῖ, 714. Μία. Οτ, Οἵ. 
ᾧ 278. 

214. “ εἶπον ἴοΥ λέγω. Ἐατ, ϑαρρί. 
1170. Παισίν δ᾽ ὑπεῖπον τοῖσδε τοὺς 
αὐτοὺς λόγους. ἩδΙμδηη ἢ ἴοο 
διθαΐ τθῇποιηθηΐ ἰατηβ ἰΐ ὈΥ Θαϊοίιιγη 
φοἱο." ἘΠπ|58]. “Τῇ. 80γ. 15 ριιῖ ἴῃ 
ἴῃ6 5θη86 οἵ {Π6 Ῥγββθηΐ, βνθὴ ννῃ 616 ἰΐ 
οϑηποῖ Ὀ6 Το ηἀθιθα ἐο δ τὐογιῖ, 65ρ6- 
οἴ] γ ἴῃ [16 ΤταρθαΙΔΏ8. ϑορΗ. ΑἹ. 
896. Ἔπήνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν ἣν 
ἔθου. Ἔν. ΟΥ. 1687. Ἰδοὺ μεθίημ᾽ Ἑρ- 
μιόνην ἀπὸ σφαγῆς, Καὶ λέκτρ᾽ ἐπήνεσ᾽, 
ἡνίκ᾽ ἂν διδῷ πατήρ. ὅϑορίὶι. 1]. 668. 
Ἐδεξάμην τὸ ῥηθέν" εἰδέναι δέ σου Ἰρώ- 
τιστα χρήζω, τίς σ᾽ ἀπέστειλεν βροτῶν ; 
Τῃ Τιῖίη πα Τὰ ηρ Ἰ5}ν {6 ργθϑθηὶ τηϑῖ 
ΡῈ υδεὰ ἰδγα; θεῖ 1 (στθαὶς τ[ῃ6 80. 
ΒΘΘΙῺΒ ἴθ 480 ἴο τϑίδϊη ἃ 56η868 ΨΕΓΥ͂ 
ΠΘΑΥΙΥ τοϊαίθα ἴο 115 ῬΓΌΡΘΡ ΟΠ6, οὗ 8Δη 
δοίίοη. ΘΟΠΊρΡ] ἴον Πηϊβῃθα, ἴῃ σῇ] ἢ 
ΠΟ ΔΙ ἰΘγδοη οδη 6 τη846, δηά ἴο Ὁ8 
566, ἴῃ ΟἿΘΡ ἴο ΘΧρΡΙΘ55 {Π6 δΔοίΊοη 
ΠΟΙ θιθν ἀθίθυτα πα, ΘνΘΡΎ ἀουθὶ ἃ8 
ἴο ἰϊβ {τυ ἢ ἀπ ἈΠΑΙΓΘΓΑὈΙΕμδ95 ὈΘΙΠο’ 
τοιηονϑα, Μαῖῃ. Οτ. αν. ὁ 506. 
ΤΊ 2. 80. εἶπον Ὀεϊηρ' {Ππ6 Οηἱν ἴθηβ8 
ἴῃ. 0586 ἔτοιη ἴΠ6 οὈϑβοϊεῖβ ἔπω, 115 τηβᾶῃ- 
ἸῺ 15 νϑιϊ Ὁ]6. 10]1η8]. Ριοάμοεβ Δ Π 

σὃ 



80 

ὮΝ »“, Ν Ἁ ρ»᾿, , 

Φυγαδα, λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέκνα, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ὥήῶ 

καὶ μή ΤΙ μέλλειν, ὡς ἐγὼ βραδεὺς λόγου 
τοῦδ᾽ εἰμὶ, κοὺκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 

πρὶν ὁ ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 
Μη. αἷ αἵ πανώλης ἡ ταλαιν᾽ ἀπόλλυμαι" 

ἐχθροὶ γὰρ ἐξίασι πάντα δὴ κάλων, 280 

κοὺκ ἔστιν ἃ ἄτης εὐπρόσοιστος ἔκβασις. 
ἐρήσομαι δὲ, καὶ κοικῶς πάσ χουσ᾽ ὅμως, 
τίνος μ᾽ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον ; 

Κρ. δέδοικα σ᾽, οὐδὲν δεῖ παραμπέχειν χὐγθυοὶ 

Ιηϑίαποθ ἤοτη Ατιβίορῃ. Τρ οὶ. 284, 
γ ἤΘ18 1Ὁ 15 864 (Ὸγ τ[ῃ6 ἔυΐ. ἐρῶ. 

2177. οὐκ ἄπειμι, [εὐ έ γιοῖ γϑΐιιγ 
οὗ, Ἐὰν. Ηρα, 401. 

278. πρὶν ἂν---βάλω : 
ΟἿ ν. 222. 

280, “ἐξιᾶσι Ἱ,. ΦῬογδῦῆ. ΤῈΘ 
Ἰαῦίθῦ 1ῖ85. 1Π6 ῬΙΌΡΘΙ. τϑδάϊπρ': ἐξίασι 15 
ἔγοτῃ ἔξειμι, ἐο ρὸ ῥογίν : ἐξιᾶσι ἴτοηι 
ἐξίημι, ατὸ ἰοιἐἴπρ᾽ οὐ αἰϊ {Π|6γ ΤΌρ68. 

κάλων: Θ6Β0]. οἱ ἐχθροὶ ὥρμηνται 
πάντα τρόπον πρὸς ἡμᾶς" ἀπὸ μεταφο- 
ρᾶς τῶν οὐριοδρομούντων καὶ χαλώντων 
πρὸς τὸ πνεῦμα τοὺς ἀρτεμόνας : Απ- 
5]168 : ογοιυά αἰἰ ἐπιοῖν" βαὶί, ““ΑΥἸβίοριι. 
Ἐπ. 759. Νῦν δεῖ σε πάντα δὴ κάλων 
ἐξιέναι σεαυτοῦ : [1. 86. 2απι ΟἩιγῖδ ὁ0- 
ηαΐιις5 65ὲ ἐθηϊαπάιι : Ἰ)αταιη.}7 ΕΓ. 
Ηετο. Ἐ, 8399, ἔλαυνε, κίνει, φόνιον ἐξ- 
ίει κάλων, ὍΤτο. 94. ὅτ᾽ ἂν στράτευμ᾽ 
᾿Αργεῖον ἐξίῃ κάλως." Ἐ]Ιη5].. ὍΠ6 
[δ 1:1}. 4150 188. {16 ῬΓΟΥΘΙΌΪΔΙ ΘΧΡΓΕ8- 
βίοῃ, πάντα λίθον κινεῖν, ἰο ἰθαῦθ πὸ 
δίοηϑ κτιηἰιγηθά.. 

281]. εὐπρ. ἔκξ, α σοπυθηϊοηί ἰαπαϊΐηρ, 
α ρογέ 10 αὐλοί, 1 σαπὶ ἤ66 [ΟΥ̓ γε ιρ6: ἃ 
σοηϊπυδοη οἵ ἴῃ86 τηθίδρμου ἀγάννγη 
ἴγομη ἢᾶναὶ δἤαιτϑ : οἵ, 260. 

282. “ εἰρήσομαι Α. 1,. λέγουσ᾽ Α. 
Βταποκ ῥτθίουβ, καὶ ξένη περ οὖσ᾽ ὅμως, 

μου τϑαβοη, ᾿ξ 1 Ἰυάρθ τῇρ!Υ. 
Ῥθιβοῃβ ἴῃ πηϊδίοτιαηθ 40 ποῖ Ῥγβθϑ Πη8 
ἴο ἀίάγαββ ἴῃοβθ ἴῃ ἡ ΠΟ58. ρόνγθι ἴΠ6Υ 
ἃτ6 νι τθθάομη. Τῆυ5 Ηδουθα 240, 
τβαυθϑίθ ΡΟ  ΠΊΙββϑίοη ἴὸ 85]ς ἃ ἀυθϑίίοα 
οἵ Ό}1γ8865. ὙΥ̓ γιϊϑη θοῇ α͵530 ἈΡΡΙΌΨΥΘΒ 
οἵ {πὸ τϑοοῖνϑα τϑϑαϊηρ." Ῥογδοπ. ὅ88 
ποίθ οη Υ. ὅ00. 

566 [6 ποίδ 

284. ““ περιαμπίσχειν ΑἸᾺ. ἃηᾶ ἃ]] 
οὐ, ῥτῖον ἴο Βυιποκῖβ, οχοθρὶ ῃδῖ οὗ 
1.886., νυ ο ἢ. Πὰ8 παραμπίσχειν : πα- 
ραμπέχειν (4. Βίον. παραμπίσχειν Β. 
1). Ε. περαμπέχειν ἰἰδ. Ῥ. παραμπέ- 
χειν Βροκ, δἵϊιυ Βγυποῖκ : τίρῃιγ. 
Τοὺρ (Λαὰ. 84 ΤἼΘοοΡ, χχὶ, 26.) 46- 
ἴβμ 5 1ῃ6. οοιητηοη τοϑάϊησ, Ὀὰϊ ποῖ 
Θοοηἢἀθηῖν, ἀηάθῦ [ἢ 6 Ἰάθα ἐδαϊ 186 
5816. ΤὰΪ65 ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ἰϊα!ὰ Ὀδίοτα ἃ 
τηὰΐθ, ἃ5 ἰ0 ἃ πιαΐθ Ὀδίογθ ἃ 11]... 
Ὑνγιιθηδοἢ 150, Ρ. ὅδ. 4065 ποῖ 60Π- 
ΒΙἋ6ΟΓ ᾿ἴ ἔαα]γ, Ὀθοᾶιβθθ ᾿6 {Π1ηΚ5 {πα 
8η Δηδρθϑὶ ΤὩΔΥ Ροββι ὉΪν Ὀ6 δαιηϊ θα 
ἰῃῖο ἴπ6 Τουνῖἢ ἰοοὶ. Βαῖ ρτδηίίησ τῃαϊ 
δηδρεοβίβ ἃΓ6 ποῖ ἴὸ Ὁ νἸΟΙ 6 ΠΕν 618- 
Ρἰδορά 1 411] 6 ΜΙ 585. ἄρτββ, γεῖ 1ΐ 15 
56 685 ἴο δηάθηνουν"ἴο τϑίδὶπ {Π61Ὼ, 
ὙνΠ 6 {Π6 Π]Δ]ΟΤΙΥ ἃΓ6 Δάν οΙἘ6. Βο- 
581665, ἐλ ἐγαρὶσ Υὐῖΐογβ πθυθ}" αἰἰπιὶξ 
περὶ δθίογο ἃ υοιυοὶ, οἰξ μον ἦναι {6 βαπιθ 
ΟἹ ἦη, αἰ Πογθηΐ τὐογ 5, ἵπίο Ἰαηιδῖος, γ0- 
ὁἠιαϊοδ, ΟΥ̓, ἴτι τῖι! ορὶπΐοπ,, ἱπῖο ἰορτεϊηιαίο 
απαριε5ἰϊο5. Ἰπαθορά ἐΐποῃ ἀο ποὲ ρταηὲ 
ααηιϊδϑὶοτ ἰο α τοῦ ΟΥ̓́ α 5ιυδίαηεϊυθ ἰδ 
σοπιροιιπαθά δυο ἵπίο ἰδ οἰουγιι8885 ; 
Ὁ6}} γαγοί! ἴο απ αἀ)εοίϊυε ΟΥ' ααυογῦς 
Τὴ λϑοι, Αρ. 224, 15 περιόργως, ἰδὶά. 
1467. περιώδυνος. Τὴ ἴπ6 Ῥῃεατὰ οὗ 
ΒΟρΠοΟΙ65, ϑίοῦ. οἷ, Ρ. 199. πεσιώσι᾽ 
ἄφυκτα τε μήδεα. (Βα. Τ' 1218. περί- 
αλλα: ἃπά [18 ῬΤΓΟΌΔΌΪΥ ϑορῃοο]68 
τοῦθ ἴῃ ἃ ΨΘΓΥ͂ ΘΟΤΤΡῚ Ραββᾶσθ οὗ 1ῃ8 
ΤΠαινταθ ἴθ Ρ] ἴατοι 11, 1099, Ὁ. 
ἴπ5 : ἔκ τε νόμων, οὺς Θαμύρας περί- 
αλλα μουσοποιεῖ, Ῥαΐ ννΠεῖΠο ΤΠ Ὺ 
816 {πΠ6 ψοτάβ οἵ ϑόρῇ. οὐ Ῥ]αΐ., περί- 
αλλα πιυϑὶ Ὀ6 τοῶὰ ψυπουΐ ἀϊνίβίοῃ. 
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μή μοί τι δράσης παῖδ᾽ ἀνήκεστον κοικόν, 288 
ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος. 
σοφὴ πέφυκας, καὶ κορῶν πολλῶν ἴδρις, 
λυπεῖ δὲ, λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 

κλύω δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 

ΤῊ ννογὰ 18 αββὰ ὃν Ατιβιορίι. ὙΠ Θ8πῚ. 
1070. Τί ποτ' ᾿Ανδρομέδα περίαλλα 
κακῶν Μέρος ἐξέλαχον ; νγ»ῃϊοΐ. ῬάββαρΘ, 
τῤτάκϑη ἔγοτι ἴῃ6 Απατοπιθάα οὐ ΕΆΓΙΡ.» 
ὈρΘΙοηρβ ἴο δὴ 1Πδρὶἰτπηᾶΐθ βυβίθιη, ἃ8 
ΔΡΡΘδῖβ ἴτοπθ. ἴῃ8 ῬγθοθΙρ νυ Γ888. 
Ηρηοο αἶβο τΠ6 δ] ΘΠ τη οὗ Τᾶνγθβ 
οἢ ϑ'ορῇ. (μα. Τ. 1605. μή σφε περι- 
ἴδῃς ἴοῦ μή σῴφε παρίδῃς 15. τοἤιϊεά, 
Τίια [γθααθπὶ οοουτγθηςα οἵ περιϊδεῖν 
ἧῃ (ῃ6 σοπιῖο Το 5, 5. Δἢ ΓΘ ΤηΘΩΐ 

ἀῃαῖ 1ῃ6 ἱτᾶρὶς τνοῦθ ποΐ δἱ ᾿ἸὈΘγΥ ἰὼ 
868 11. [1η|685 νοῦ ταῖμον ἀθοϊάθ τῃαὶ 
παρίδῃς 15. 8 Β]οΕ55 ἌΡΟΙ 16 δοίυ8] νγοτά, 

γοαά, μὴ παρά σφ᾽ ἴδῃς. Ῥαυίΐ γοὰ ΤῊΝ 
ΒΑΥ͂, Ἐχτρί 485 Εἰ πη56 1 Πᾶ5 περιάγουσιν. 
Ηϑ 85, 1ἰ 15 ἴσα ; Ὀαΐ τη 16 Ογοῖορβ 
686. 8 5αῖγτιο ἀγαιμα : : 1 ψΒΙΟἢ οΪ 885 
{Π6 Ἰᾶννβ5 οἵ ἐγασθα ν ἃ 1.6 τηοτο [ΡΒ ΘΏΓΥ 
νἱοϊαἰθά, δπὰ ῃοθ οἵ σοπηθαγν δαορίοα : 
ὙΜΠΙΟΝ τπᾶν θ6 ρτονθά ὈΥ͂ ΔΠΟΙΠ6Ρ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ8. ΟἸδπιθηβ ΑἸοχαπάγιπυ3, ϑ.ΓΌΤΩ, 
ν. Ρ. 716. 7. ἀηὰ Ἐυβεθϊα5, ΡτΘΡ. Ἐν. 
ΧΙ. 19. Ρ. 680, οἰΐθ βοπιθ νϑῦβθθ οἵ 
ϑΟΡΒΟΟΙ 68, ἴῃ ψῃϊοἢ τῃ6 ψοτὰ ἐπημ- 
φιεσμένος οὐουϊ9. ΤΠ ἰγᾶσιο νυ] ο 8 
Ὠόννθνοῖ νου, ἴῃ ΠΊΥ ΟΡΙΠΙΟΠ, Το]θοΐ 
1ῃ15. ἃ8 Ψ}Ὲ}} 85 περιάγουσιν, ἃπὰ ἴὉΓ 
ἔπ6 βᾶτη8 τθᾶϑοθ, Βαΐ ἴῃ [ἢ68. 5818 
ψΘΓ565. αἶβδο οσοὺΡ ἴῃ νογβ πτίλον, 
ὑπημθβρύωσεν, ὁλοσχερὴς, ἐθόρνυτο, ποῖ 
Οοὴβ οἵ ψῃϊοι ἃ ἰτᾶσίο ψτιῖθ οουϊά 
ἤᾶνα Ὀ6θη ρεγηη 64 ἴ9 ἀξ6. ἘῸν ἐθόρ- 
νυτο ἰηἀδεἀ ΟἸειη. ΑἸθχ. μα5 ἐθρύπτετο, 
Ὀυΐ {Π15 15 8ὴ δυϊάθηΐ ρἷοϑβι 716 
ψνΘΥβ65 {ΠοΥθΌγα ἅγ6 ὈΟΙΤΟνν ἃ {γῸΠῚ 8 
βαίνΓς ἀγάτηϑ. [{ τηὰν ὃ6 Δαάεάα, ἰῃδί 
νΥΠΘΠΘν ΟΣ (8 ἱταρὶο ἩνΓΙΙΘΙΒ. ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἃ 
ννοστὰ οοηρουπάἀθά φῇ περὶ, 1π6ν 
ΤΘΙΠΘαΥ ἴῃ6 απο ὉΥ ἃ ὑπιθβ15: ἃ5 
Βδοοῃ. 619. Τῴῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε 
γόνασι καὶ χηλαῖς ποδῶν : 84 5] 121]Δ1]Ὺ 
Ἴτο. 661]. τὴ (οτηαί, ἀ6 Ν. ἢ), Ρ. 184. 
Κορυφὴ δὲ δεῶν, ὃ περὶ χθόν᾽ ἔχων 
Φαεινὸς αἰθήρ. 1 ποίΐοα6. ἴῃ ραββίῃηρ, 
ἔῃδι τῃ6 νυ ἐμθρυοῦν δηἀ 15 6ΟΙη- 

Ρουπάβ ἄο ποὶ ἄρρϑδῦ ἴῃ Κ'ἴορἤθη5. ΟΓ 
ϑοῦραϊα. [16 πον δα. οἵἉ [ἢ [ὈΤΠηΘγ 
Πᾶ5. ΒΌΡΡΠΘα 1Π86 οπμἸββῖοπ.}] Ηθησθ 
αἶβο ἃ 5 ρῥίαϊῃ, {ῃΐ {Π6 νϑιβεβ οἰϊϑά 
ἤοπλ {Π6 ϑΙβυρῃιβ οἱ ΕαΤΙρΡΙ 465. Ὁγ 
Ῥβευάο- ΡΊαἴ. ἀ6 ῬΊδοΙ5. ῬΉ1]ο5. 1. 7. 
ΔΘ ΤἸΠΟΤῈ ΘΟΙΤΘΟΙΥ αἰ θα ϊεα ἴο Οὐ 185 
1Π6 ἰγγδηΐ Ὁγ ϑεχί. ἘτηρΙν. δᾶν. δῖα- 
1Π6 πὶ. ἰκ. 54, Τοιούσδε περιέστησεν 
ἀνθρώποις φόβου τοίχους. Ῥογϑοη. 
ΤῊΘ ἴοτιη ἀμπέχειν 15. ἰουπὰ ἴῃ “23 )36ἢ. 
Ῥεῖβ. 849. Ῥτοιι. ὅ20. Ὀυϊ ἀμπέσχειν 
ΔΙομα ἴῃ Πατρὶ 4θ5. ΕἸΠΊΒΙΘΥ {ΠΟΓΘίΌτα 
νγιϊῖος παραμπίσχειν οὐ παραμπισχεῖν. 

285. ἀνήκ. κακόν, Ῥ]Ιοπ, οη ΟΠο- 
Ἐρῆ. 609, ποίίο68 ἴΠ6 ΠΙΒα ΘΠΟΥ οὐ 115 
δρίτμθὲ ἴῃ 1(Π6 Οτθαῖκ νυϊῖθτβ 1], 0 
217. ἽἼστω τοῦθ᾽ ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος 
χόλος ἔσται. ΤΠΘορηΙ5 76. Μή ποτ᾽ 
ἀνήκεστον, Κύρνε, λάθῃς ἀνίην. Ἡοτοὰ. 
ΪΠ. 1δ4, ἑωῦτὸν λωθᾶται λώβην ἀνή- 
κεστον. Χρη. (Εο..᾿ς 7... μή τι ἀνή- 
κεστον κακὸν πάθῃς. 9 

286. ξυμθ. κ. τ. Δ. ““απν {ἰιΐπρς 
οοπἐρ δτιὶθ (ἈΕῚ 5Π).8 ΓΘ) οὐ ἐπιῖδ 6αν: ΠΡ 
Ἰοῖη ἴῃ οδαϑιηρ 11, 114661}}}5 16χ. Οἡ 
μῖ5 π58 οἵ ἴπε' θ6η, 568 δΜίδί. ατ, τ. 
ᾧ 916. Επ’. Ηρα. 948. 

289, ““ἀπειλεῖν Αἰά, πιθηιθγαη : 
ἀπειλεῖς Β. 1). (οἱ. 1,. ἀπειλαῖς ΕἸοΤ. 
Μυβρτανα μὰ5 βα!ϊθα ἔρομη ἃ σοπ] οί γ6 
οἵ Τ γεννῃμί, ἀπειλεῖν σ᾽, ΒΓΆΠΟΚ ἔγουῃ 
ΠΙ5. ον, χόλῳ δ᾽ ἀπειλεῖς, Ῥαΐ ἴαυ- 
Ἰοϊορίθβ. οἵ (15 παΐπνθ ἀο ποΐ Δρρβθδγ 
ἴ0 ΠΊΘ ΥΘΡῪ Τορυσπδηΐ ἴο (ἢ8 ἰαβίβ οἵ 
ἘπτρΙ4ε8. Ηδ6]. 1059. Βούλει λέ- 
γεσθαι, μὴ δανὼν, λόγῳ δανεῖν ; ψΜ Ιοἢ 
ἈΕΙΒκΘ δηὰ Μίυερτ, οοῦγθοῖ ἢ ἴοο 
στεαΐ ἰγτθθάομη, Ὀὰϊ Ῥγαποῖς αποίθϑ 
Ποὺ ΐ ϑαβϑριοίοη. οα ϑοριι. ΕἸ. 61." 
Ῥογϑοῆ. Α τποτθ Δρρτορυϊαΐθ ᾿πϑίδ ποθ 
οἵ ἰδυίοίοον 15 'θ τ. Ρῆοη. 744. 
ψ ΄- 
Ἐπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς φασὶν, ὡς ἤκουσ᾽ 
ἐγὼ, ννϊ ἢ} 15 οἰἰϊθὰ Ὀγ ἘΠΠη5. οὐ ἘΠΓ. 
Βαςοῆ. 710. Κἀκεῖνό φασιν αὐτὸν, ὡς 
ἐγὼ κλύω. 
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τὸν δόντα, καὶ γήμαντα, καὶ γαμουμένην 

ΕΥ̓ΡΙΠΔΟΥ 

290 

δράσειν τι" ταῦτ᾽ οὖν, πρὶν παθεῖν, φυλάξομαι. 
-“᾿ ’ “ 9 ΄ 

κρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ᾽ ἀπέχθεσθαι, γύναι, 
ἢ μαλθακισθένθ ὕστερον μέγα στένειν. 

Μη. φεῦ, φεῦ. οὐ νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, Ἰζρέον, 
ἔδλαψε δόξα, μεγάλα τ᾽ εἴργασται κακά. 29 

χρὴ δ᾽ οὔποθ᾽, ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ᾽ ἀνὴρ, 
παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. 
χωρὶς γὰρ ἄλλης, ἧς ἔχουσιν ἀργίας, 

290. τὸν δόντα --- δράσειν τι, ἱπαὲὶ 
ψοῖν εὐἱϊί ἀο ἰμ6 ξαίπογ, απὰ διιϑθαηά, 
αγια δ) 1416 80η16 ηιϊδοἰιὶο 

202. ἀπέχθεσθαι. “4Ἰὶ 15 ονάθηϊ 
(αν ἀπεχθέσθαι 15. 1ῃ8 οσοττεοὶ δοοθῃ- 
ἰυδοη. Τῆθ φτθβθηΐ 15 ἀπεχθάνομαι, 
τῃ6 8οῖ. ἀπηχθόμην, ἃ ἴτοιη αἰσθάνομαι 
8η4 πυνθάνομαι, ἠσθόμην ἃπὰ ἐπυθό- 
μην." ἘΠ]π,)8]. 

299, “Βριηδτκ ἴπΠ6 ἀδγθποα (δαὶ 
106. σπδηρα οἵ ἃ ἰδἴίθν ρτοάπθθβ. 16 
δα, οἵ 1,808 118 μᾶ8, τοῖα} }Υ ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 
188 56η86, σθένειν." ΡΟΥΞ30Ή. 

294, οὐ νῦν με πρ. κ. τ. λ. οἵ, 447. 
“ΤῊ, 122]. ἀλλὰ πολλάκις 15 οπηἰ64. 
ΤὭυβ οὐ νεωστὶ ΗφΓ86]. 485. Οὺς ἐγὼ 
οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπίσταμαι 
Τῆαο. νὶ, 98. ΟἸα885, (. δδ. Ρ. 121]. 

“ Κρέων 1,856. ψ]]σἢ οὐσῃξ ἴο ὈΘ 
᾿ δΔαπη6, 1 15 νγθῦα ααϊθ. οϑγίδιη (Πδὺ 
1η6 {τρὶς ν ἸοΓ5. ἰνναγβ ρ]δοθα ἃ Ἰοησ' 
5) 14 016, ννἤθῃ ροβϑβι Ὁ]8, ἢη 1ῃ8 ϑηῃά οἵ 
ἃ 56ΠΔ 7105. [π {π6 πθχί ᾿1η6 ὅιοθεθυ5 
(Ρ. 148. τοι.) 5 γλῶσσα ἴοτ δόξα, 
ΨΙΌΩΡ ἃ5 ΓΕρᾶΓα5 [ἢ6. βθη86, δη4 Θοη- 
ἘΡΑΓΥ ἴο ἴῃ68 τηθίνβ, ὅ88 ἴῃ6 ηοΐθ οἢ 
Ηδο. 298.᾽ Ρουγδβοῃ. 

2905. εἴργασται: αϑοὰ δοίΙνΕ] Υ : 568 
Ηξς. 264. 789. τῃυ5 θεῖον ν. 1127. 
ηκισμένη ᾿ιὰ5 ἃ ἃοίν8 5688, 

296. χρὴ δ᾽ οὔπ. [ἄνδρα] ὅστις κ.τ.λ. 
866 ποίβ οἡ Ηβθο. 759. 

207. “" ἐκδιδάσκεσθαι 15 ἀϑθα 1ῃ [6 
ῬΘΟΌΪαΡ 56 η86 οὗ {Π|6 τη]144]6 νοῖθσθ, Α 
τηδϑίει διδάσκει ἃ ὈΟΥ; ἃ ἰαΐῃον γ)η0 
6 η45. Πϊηὶ ἴο ἃ Τηϑϑ06}" [ὉΓ ᾿πϑ Γποίοη, 
διδάσκεται. Βαΐ ἰῃ656 αἰδι]Π οι. ΟΠ 5. 816 
οὶ αἰννᾶγβ οὈβοινθὰ ὈΥ {Π| ροείβ.᾽ 
Ῥονβϑοη. ““Τῆδ τ ]6 οἰΐθη Ἔχ ρΊ 5585 
ἃ ἢ 8οίίοη γν ]Οἢ ἴοοῖκ Ρρδοθ αἴ [Π 6 σοοτα- 

τηδη οἵ [Π6 5} 66, οΥ νυ τ νρασατὰ ἰοὸ 
1ἴ, νν ΒΙΟἢ 15. ΘΧΡΓΘΒ5Θα ἴῃ ΕΠρΊ5ἢ Ὀν ἴο 
σαιι8θ, Ἡθτοα. 1. 9]. ᾿Αργεῖοι σφέων 
εἰκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ἐς Δελ- 
φοὺς, μωυὶπρ σαιιδοα δίαξιιθ5 ἰο δ6 πιαάφ. 
Διδάσκειν, ἰο ἐθαοῖ, ; διδάσκεσθαι, ἰο 
οαιιδθ (9 δὲ ἑωιριί. Τἤασ, 1. 190, οὗ 
Ῥαυβϑδηϊδβ : τράπεζαν Περσικὴν παρε- 
τίθετο, ἃ5 Κϑη. Ηἰἴδγ. 1. 19, 20. Μδιι. 
Οτ, στ. ᾧ 492. 6.ἁ Οπ ἴῃ πιά] 
γΟΪ66, 8686 Ταΐθ ἴὴ Μ5., Οτῖξ, ρ. 102. 
ΤΗραίτα οἵ {π6 Οτβθῖβ, ρ. 994. Ψα]ρν 8 
Οτβεκ ὅτ. Ρ. 86. 

ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. “ΓΘ οοη- 
βίγυοιοη οὗ ἴῃ 6 νϑυὺϑ 0 πιαΐκθ, ὅζο. 15 
[ο]]Ποννθα ὈΥ διδάσκειν, παιδεύειν, τρέ- 
φειν, ἰο Θατπιοαΐθ οη16, ἴο ὀγῖηρ' 0η6 τι} ἰο 
απ ἰμῖηρ. Ἔν. ΕἸ. 8579. ἀλλ᾽ ἔχει 
νόσον Πενία" διδάσκει δ᾽ ἄνδρα χ᾽ ἢ 
χρεία σοφὸν, γιακο5 ἴηι εὐἴδθ. ἩΘΓ86]. 
5706. δίδασκέ μοι Τοιούσδε τούσδε παῖ- 
δας, εἰς τὸ πᾶν σοφοὺς, “Ὥσπερ σύ. 
ΡῬΙαί. Μϑημοη. Ρ. 9576. Οὐκ ἀκήκοας, ὅτι 
Θεμιστοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἱπ- 
πέα μὲν ἐδιδάξατο ἀγαθὸν, πιαᾶθ ἢΐπι 
δὲ δγοισῆέ ἀρ α ροοά γἱάθγ. ϑορῆῇ. 
(Ἐα. (. 919. Καί τοί σε Θῆξαί γ᾽ οὐκ 
ἐπαίδευσαν κακόν. Μαιίῃ. ὅτ. ὅτ. 
ᾧ 414. Τῇ ρῇταβθ τὴδ  ὃδθ Θχρ]αϊηθὰ 
85 Θ᾽]Π]ρΈΓ] : παῖδας ἐκδ, (ὥστε εἶναι) 
σοφούς. 

208, ““Βτηυηοῖκ πᾶ5 αι ρ ἀλκῆς 
ἴγοτση 8 ΜΒ. ἃ., ψθϊοῃ. μ6 δχρ δὶηβ5 
ὈΥ χωρὶς ἀλκῆς ὄντες, ἀῃὰ 1Π6ῃ Ἰ01η8 
φθόνον ν»} ἢ} ἀργίας. Βαΐ ἄλλης 15 ρΓα- 
ββυνθα ὃν Ατβίοί. ἈΠδῖ. ἢ. 21. ννῆο 
4150 ἢδ5 ἀνδρῶν ἴοΥ ἀστῶν. Αὐτῆς τῇδ ῦ 
αἰδὸ Ὀ6 τραά ἴοῦῃ ἄλλης. Οἰἤθρννιβα 
ἄλλης τηυβί Ὀ6 ἴακθη πλεοναστικώς, 
Ἰηβίδηθ5 οἵ νν ῖοῖ 1 τἰηκ {παῖ 1 πᾶν 



ΜΗΔΕΊΙΑ. δὃ 

φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλχφάνουσι δυσμενῆ. 
σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ, 900 

δόξεις ἀχρεῖος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι 
τῶν δ᾽ αὖ δοκούντων εἰδέναι τι ποικίλον 
κρείσσων νομισθεὶς, λυπρὸς ἐν πόλει Φανεῖ. 
ἐγὼ δὲ καὐτὴ τῆσδε κοινωνῷ τύχης" 
σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς μὲν εἴμ᾽ ἐπίφθονος, 

εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή. 
μή τι πλημμελὲς πάθας. 

τοῖς δ᾽ αὖ προσάντης" 

σὺ δ᾽ οὖν φοδεῖ με, 

τηρί νι ἴῃ ἘῸΓ. Τὸν ἀ ἀργίας ὙΥ γιΐοη- 
Ὀ86ἢ ἩΡτΟΡΟΒ68 αἰτίας, ν»Ἀ] ον 15. ρ᾽αα- 
51016.᾽ Ρογϑο. “αὶ 5:1}1|8} σΟ]]οοἃ- 
το 15 ἰοαηά τη ϑορἢ. Ε]. 7609. μέγιστα 
πάντων ὧν ὄὕπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν. ἴΑλλος 
15 αϑοα ΡΙΘΟΠΆΒ0ΟΆΠΥ ἴῃ ὅόρῃ. (Ἐα. Τ, 
ἢ. ἽἋ ᾿γὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, 
τέκνα, Αλλων ἀκούειν. Ῥ]αῖο ϑ'γπρ. 
19]. ᾿Απέθνησκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ 
τῆς ἄλλης ἀργίας, διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν 
χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν. Ε]η15]. “Ἐπ- 
ΤἸΡΙα ΙΒ νου 8 πὶ 5δηϊββίπηα οἱ ἑλληνι- 
κώτατα. (οηΐ. Ατιβίορῃ. Άδη. 1164. 
χωρὶς γὰρ ἄλλης ξυμφυρᾶς ἐλήλυθε. 

Τδπιοβίῃ. 567. Καὶ μὴν, ὅτι χωρὶς τῆς 
ἄλλης αἰσχύνης καὶ ἀδοξίας, ἣν τὰ 
πεπραγμένα ἔχει, καὶ μεγάλοι κίνδυνοι 
περιεστᾶσιν ἐκ τούτων τὴν πόλιν, ῥά- 
διον δεῖξαι. 17Τσοῦ5 Απιῃο]. Ῥα]. 978. 
ΤΠ6 11η6 τὴν Ὀ6 τοπάογεα : ΕῸΣ δοϑιαος 
ἐπ ἱποαραοῖίυ τυπ τοὶ πον οἱ θ.ιυὶδ6 Παυθ: 
Ἡβφτοὰ. νι. 164. διὰ δικαιοσύνην τήν οἱ 
αὐτὸς ἄλλην συνήδεε ἐοῦσαν. 

299. ἀλφάνουσι, ἴῃ ἴῃ6. 5,16. 56ῃ86 
85 ἐκτήσαντο, ἵποιν, 220. ΤΗϊβ νον 
ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ ΠῸ ΟἿΠΘΓ ραββᾶρα οὗ [Π6 {τἃ- 
Βϑαιδηβ. {{ 15 ἰοα πα 1π βοῖηθ [πἀστηθηΐβ 
Οἵ ΘΟΠΊΪΟ νΥΓΠΟΓΒ. ργθβοσνοα ὃν ὅδ 1485. 
Ηφηοθ {ἰ6 εἰθσῖν. ἀλφηστὴς, ἰὼ Ηοη,. 

900. “σοφὰ τηοβὶ οἀ4, Ὧἀπηα ΔΙΒΕ, 
Ρυϊ ΜΗ. Β. δηὰ 64, 1,ΔΞς. ἔπη. Μυ 
Ὀ6] το  ἰ5, [παῖ [Π15 τϑδαϊηρ οὐὶσὶπαῖθα ἴῃ 
18 συγ βθοιηπάς οἵ ἸὰΓ. ΒΙΠΊ56} ΕῸΡ 
ΟΡ δυῖμοῦ Ὀρίηρ εὐεπίφορος εἰς τὸ 
σοφὸς, 115 (Δ Π1ὴσ ΘΟυ]4 οὶ Θβοᾶρα ἢΪ5 
94 δπθῃγυ. ΑΙ ΒΙΟΡΗΔΠΕΒ τῃοτδίοτα ἴῃ - 
ττοάσοθ5 ΔΙ μΈϑ! σα 5, ἴΠ6 (16 -1π-1ὰνν 
οἵ Ἐυτῖρ., [ἢ 5 ἀγραΐϊησ, Τ Πθβιη. 114]. 
Σκαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφὲ, 
Μάτην ἀναλίσκοις ἄν, Ἐπ Ἰρι 465 1Π6γ6- 

ἴογβ, [βϑίτπσ' {15 ΒΔ ΤΟ 5ΠῚ, 5668 0 ᾿ᾶνα 
σμδησαα σοφὰ Ἰηΐο ἔπη. ὅ66 θεῖον οἢ 
γ. 1914. Ῥογϑοη. 

901]. ἀχρεῖος, |κ6 (ῃ6 Τιδΐ. ἐγπιιἐϊἰῆς, 
οΟἴζθβῃ οοῆνθυβ ἃ 5[ΤΟΠΘῸΙ 56η86 Οἱ ηιῖδ- 
οἰιϊουοιιδ, ἀαΉΡΘΥΟιι5. 

902. ποικίλον, ἐηιίγσαίο, αδϑδίγιιξε, 
διιγῖοιι8, αὐξξιϊ, ἐρὶοκ : ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ ἃρ- 
ΡΠΘὰ ἴο διηὈγοι ἀθγν : Εὰτ. Απάι. 929. 
Σοφῶν, πανούργων, ποικίλων λαλημά- 
των. ϑοριι. (Βα. Ο. 762, μηχάνημα 
ποικίλον. Τὴ 1αϊ. ννογτὰ υαγῖιι5 15 
4150 Δρρ] 164 ἴο 1Π8 τηϊπά : ΒΆ]Π1υδῖ Β, 11. 
5. Αμπιπλι5 δπάαχ, βῈ 010.5, ναγῖις, 
θα. ΒΙοιηΐ, 6]. Ζβξοῃ. Ρυ, 916. (Οἵ. 
'ΓΠαο. νὶ. 16. Οἶδα δὲ, ὅσοι ἔν τινος 
λαμπρότητι προέσχον, ἐν τῷ κατ᾽ αὐὖ- 
τοὺς βίῳ λυπηροὺς ὄντας. 

905. ““Αἰον [ῃ15 νϑῦβα [Ὁ] νυ α τοῖς 
δ᾽ ἡσυχαία, τοῖς δὲ ϑατέρου τρόπου, 
ἰγαηβίοισθαά ΠΟΥ πο ν. 804. [1η 
906. Μίυϑβοτ. Θοῃ)θοίατοθ, Ὀυΐ ποῖ Πᾶρ- 
ΡΠ, λῆμα, κοὐκ, ἴον εἰμὶ δ᾽ οὐκ. 76 
νγοτάβ, ἃ8 Βαϊ, 816 ἴῃοβ6 οὕ Μ βάρ 
βρϑδκίηρ τη ά θεν οἵ ὨριβθΙ  δηὰ ἀθ- 
ΒΙΡΏΘΑΙ]Υ ἀορτθοϊδίτηρ᾽ ΠΕΡ ον ἃ Ὀ1]11165.᾽ἢ 
Ρογϑοπ. Ὧββ ἢρο. 1167. 

906. προσάντης, ἴπ {{ΐπ6 τῃσαν 0 οἰδογς, 
οἤεηοῖυο ἰο ἐπθηι. ὅδ ν. 882. Ἡθβυοῇ. 
σκληρὸς, ἐναντίος, δυσχερὴς, ἐχθρὸς, 
ἀηδής. Τίβ ῬΓΙΓΩΔΓΥ͂ ΤΠΘ8ΏΙΏρ' 15 ἈΡὮ]]], 
δίθορ. Τιαῖ. αοσοἰϊυϊξ, αἀυδγοιι5. 

907. πλημμελὲς, ἀετνρα ὈγΥ {ἢ8 
Οὐ 85 ποτ πλὴν ἃπὰ μέλος, 15 
ΠΟΤ] ν οι Γ᾽ ἰτιπο, σγταϊϊηρ',, αϊδοον- 
απὶ: Τιαῖ. ΠΩ Ν τ] ΕΔ Ρ ΠΟΥΙΟ ΔΙ] ὁ)ι- 
“7 υ οι 5, πνι ιιἰ, ΟΠ οηδῖυθ. ΤΉρΙΘ τ5 
ἤοννθνοῦ ΠΟ οὐἰβὸν ἢ οἵ πλὴν 
ΔηΔ]Οσοῦϑβ ἴο 1{. 
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οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Ἰζρέον, 
ἮΝ στ' εἰς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 
σὺ γὰρ τί μ᾽ ἠδίρκκηρκαις ᾿ ἐξέδου κόρην 810 

ὅτῳ σξε συμὸς ἦ ἦγεν" ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν 
[τισί " σὺ δ, οἶμαι, σωφρονῶν ξὸρας τάδε. 

καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φθονῶ καλῶς ἔχειν" 
νυμῷε ύξ :τ᾽, εὖ πράσσοιτε" τήνδε δὲ χθόνα 
ἐατέ μ᾽ οἰκεῖν" καὶ γὰρ ἡ ἠδικημέ ἔψοι 91 

σιγησόμε εσθα, κρεισσόνων νμκώμενοι. 
Κρ. λέγεις ἀκοῦσαι μαλθάκ᾽, ἀλλ᾽ εἴσω ᾧρενῶν 

ὀῤῥωδία μοι, μή τι βουλεύσης κακόν, 
τοσῴῷδέ γ ἤσσον ἢ πᾶρος 

8908, οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι, 1 ἀπὶ ποΐ ἴπ 
βιιοἷν οἰγοιιηιδίαπηοθ5, 1 πάνθ ποὲ {6 Ῥοιυθν : 
721. οὕτω δ᾽ ἔχει μοι. ὅοριι. (Βα. Ο. 
599. Οὕτως ἔχει μοι. 

910, ἐξέδου, ψοῖν παυθ φιανυὶο ψοιιν 
ααιιρ] ον. ““ΤὮβ δοῖΐνβ νοΐοβ 8 ΤΟΙ 
508} ἴῃ {(}15. βιρηϊ, : ἐξέδωκας Επτ. 
ϑαρρί. 199. ἐκδώσειν Τρῃ. Α. 192, 
687. 729. Ἐ]. 249, ἐκδοῦναι Τρῇ. Α. 
736. 964. ΤΙ τηἰἀ 416 νοῖδϑ ἴβ8 [οπηὰ ἴῃ 
Ἡδετγοά,., Ρ]αἴῖο, οπιοβίῃ., Ρ]αι.᾽ ΕἸτηβ]. 

912. οἶμαι, ΑὨρ]. 1 5ιρρο80, πὸ ἄοιβέ: 
εἴ, 992, Εατγ, ΗῚρρ. 869. ψυχρὰν μὲν, 
οἶμαι, τέρψιν: (8ε6 Μίοῃκ᾽β ποίβ:) δὅ8]. 
Καὶ τῷ μὲν, οἶμαι, δρῶν τάδ᾽ οὐ φρονεῖν 
δοκῶ. Τῇῆ6 1,81. νϑιῦ ογθάο 15 υϑθα 
ΡΔΙΘΩΓΠΘΕΙΟΑ ΠΥ ὙΠ 1Π6. βᾶπη6. ἸΓΟηΪΟδΪ 
[ΟΥῸ6 : 4 η. νι]. 297. αἵ, ογδάο, τηθἃ 
ῃὐυτηϊπδ πάθη Ε658α Ἰδοθηΐῖ, ο115 δυΐ 
αχϑαίαγαία ἀΌΪΘν] : ΧΟ 29. Θαηαυϊάθιη, 
ΟΥ̓ θο, τηθ8 να] ηθῦᾶ τγϑϑίϑηϊ. 

914. “τὴν δὲ δὴ ΑἸά. τήνδε δὲ Α. 
Ι,. ἀη4 ΡΙΟΡΔΌΪν οἴποῖβ. Βαΐ 1{ ΙΠΔΥ 
ϑαοα το ποίϊσθ οὔσθ ον 411, (αὶ τῃὴ8 
ΟἾδαν (βϑυϊπιοην οἵ ἴννο ΔΙ. ρΡοββθββθ5 
ΤΏΟ]8 ννοιρ ἑ τπ Θβία ΠΝ ]ηρ᾽ ἃ Τοδαϊηρ', 
τπδὴ ἰΠ6 ἴδοις οοηδβθηὶϊ οἵ ἃ πα ῃαγρβα 1η 
ἀφίβηαϊηρ οη6 ΔΙτθααγ δάτη!ῖ64.᾽ Ρυ»- 
50. ἘΠΙΙΒ]. ἴηΏ Εὐτ. Ηδρτγδοὶ. 1026. 
οογῖθοῖ: τήνδε δὲ πτόλιν ἴογ τήνδε δὴ 
πτ. 866 Βγῦμοκ οὐ Αροὶ!. Βῆ. 1]. 
11δὅ. 

915, 916. ἠδικημένοι, νικώμενοι. Οἡ 
1815. α86 οἵ ἴπ6 πηᾶϑ80. ὈΥ͂ ἃ ἰθιηᾶ]θ 588 
Ηρα. 509. 

516, κρεισσ. ΨΙΚ.»,, Οὐυθγ᾽ροιυθγϑὰ ὧὃψ 

πέποιθα σοι. 

διιρογὶον αἰ πογῖίῃ : ϑορῆ. Α]. 1959. 
τῶν φίλων νικώμενος : ἀπιἰογϑί Πα πρός : 
Ἐπτ. τὶ θη. 19, πρὸς τοῦ παρόντος 
ἱμέρου νικώμενος : Ἐν, Της], Χ], 4. πρὸς 
τέκνων νικώμενον : Απίορ. ΕΓ. ἰχ, 9. 
τὰ πολλὰ πρὸς φίλων νικώμενοι. 

917, “Ῥανο5 (ΔΊ. Οὐ. 100.) οἰἴε5 
ἀκούειν, Ὀπῦ ΠΟ Δ] ΘΓ ΟΠ 18 ΠΘΟΘββα ἢ 
Ῥογδοθ. “ΤΠ ᾿Ἰηῆη. 15. ρῥδι ΟῚ ΔΥ]Υ 
[γτϑραυθηΐῦ ἴον δα]θοῦνεβ. 1]. Κ, 487, 
Μείειν ἀνέμοισιν ὁμοῖοι, ἴο᾽ κατὰ τὸν 
δρόμον. Ἐμι. Τρῇ. Α, 276. κατειδόμαν 
πρύμνας σῆμα ταυρόπουν ὁρᾷν, πάροικον 
᾿Αλφεόν : 818. δύμὸς, οὐχ ὃ τοῦδε, 
μῦθος κυριώτερος λέγειν, γοίϊον" ἀἱοίιι. 
ΤΠΘΟΟΙ. 11. 20. λευκοτέρα πακτᾶς ποτι- 
δεῖν, ΤΠογᾶςθ Οάα. ἰν. 2. πέυθιιδ υἱάογί. 
ῬΑΡΠΟΌΪΑΡΙν αἰϊοι ῥάδιος, χαλεπός. 
ΔΙαῖι. Οὐ. ΟΥ. ᾧ 584. Ὁ. ὅεβ 26θ. 
ΘΩῚ: 

918. βουλεύσῃς. ““ Ετ]ρ. νΓοίθρ, 
161 τηἰβίακα ποῖ, μή τι βουλεύῃς κακόν. 
ΤΠ 58π86 οἵ {Π15 νϑύβ86 15 ποΐ ἴῃ8 88Π168 
88 οὗ ν. 37. δέδοικα δ᾽ αὐτὴν, μή τι 
βουλεύσῃ νέον. ἘῸΓ ἴποτα ἴῃ6 πυ186 
ἴθαιβ ἰθϑὲ Δίθάθα ϑῃου]ά (ὁ βοῖηβ τη]8- 
Οἰοῇ αὐ α {εἰιν6 ἰϊπιθ. Ἡρθτα ὕτθοη.. 
ΒΙΒΡΘΟΙΒ. {πᾶΐ 506 15 αἱ ἐπαί πιοπιθηξ 
Ρ]οίπν βοιπηθίῃϊηρ, 8πὰ βρθακίηρ ἀΠ{- 
δγθηῖ! Υ ἴτοη ποὺ ἱποιρἢ 5." 10] Πη8]. 
ΘΟΠΘΙοα σοηπροίθ εἴσω φρενῶν ψιἢ 
βουλεύσῃς. 

919. τοσῷδέ γ᾽ ἧσσον [νῦν] ἢ πά- 
ρος. Ῥπώη, 918. Βούλει συ μέντοι 
[νῦν], κοὐχὶ βουλήσει τάχα. ὅεε Ηεο. 



ῃ 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ, 
ῥάων φυλάσσειν, ἢ σιωπηλὸς σούς. 

ἀλλ᾽ ἔξιθ᾽ ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε" 

ὡς ταῦτ᾽ ἄραρξ, κοὺκ ἔχεις τέχνην, ὅπως 

μενεῖς παρ' ἡμῖν, οὖσα δυσμενὴς ἐμοί. 

Μη. μὴ πρὸς σὲ γούνων, τῆς τε νεογάμου κόρης. 8: 

920. “αὕτως [,156. ΑἸά. ἀπ οἵ οΓ 
644.᾽ Ῥογξβοπ. “ΤΠ 1 σοηβιάθν τρηϊ; 
ον 1[ῃ6 ἀσσρθηΐ ϑῇονγβ {παῖ ἰἴ 15. ποὶ 46- 
ΤΙΝ ἴτοπυ αὐτὸς, θαΐ [τῸπὶ αὕτη, ἃ 8 
οὕτως [ϊοτη οὗτος, Πεγηδηη ( Π) 188. 
ἀθ Ῥτιοῃ. αὐτὸς ᾧ χν.) ΟὈϑοῖνθθ (δὶ 
οὕτως 5Ιρ:ϊΗ65 5ΐο, αὕτως ἢοο ἴρ80 Ἠϊοάο, 
ἦγν, ἰὐκο πιαηηθν.᾽ ἘΠΤ58]. ὅ88 11446}}}5 
16χ. 

921, ῥάων φυλάσσειν ϑ6.ιο]. ἀντὶ τοῦ 
φυλαχθῆναι καὶ τηρηθῆναι" ἐνεργητικὸν 
ἀντὶ παθητικοῦ" τοῦτο δὲ ἔθος ὡς ἐπι- 
τοπλεῖστον τοῖς ᾿Αττικοῖς. 66 510|118 
Ἰηβίδ 668 ἴῃ {Π6 ηοΐθ οη ν. 917. 1λᾶνγεβ 
ΔΙ. ΟΥὐς 100. χαοίε5. οι. 1]. Ὡ. 349. 
Ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον ᾿Αχαιοῖσιν δὴ 
ἔσεσθε Κείνου τεθνειῶτος ἐναιρέμεν : 1]. 
Μ. 68. Ἢ δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάαν" 
σκόλοπες γὰρ ἐν αὐτῇ. Τῆι νν6 58 Υ͂ 
1Π4ΠΠ ΓΘΏΓΥ Θαδ61" ἰο ριιαγα αραϊηϑὶ δ 
ἴο 6 σιιαγαφα αραϊηδί. 
θ2 2. “Βύυηοκ ἃπά ρος ἤᾶνα 

Δαορίβα ἰπ6 σοπ]θοίαγα ῥτοροβθα ὈΥ 
ΜΝ αἰοἰς. οα ῬΊοθη. 497. λόγους πλέκε, 
νΠ 6 ἢ 15 ἀουθι]8:5 δἰθρεηῖ, θαΐ 1 σοη- 
5146 1Π6 τϑορθὶνθ τϑϑαϊηρ 1ῃ8 {Ππ6 
οῃ6. Ῥρογβοη. ἘΠ ΓΏΒΙΘΥ 5Πονν8. {Π8ὲ 1 
15 ἃ150 ΤηοΥ6 50 1{8 Ὁ]6 ἴο (Π6 56Π586 : μὴ λό- 
γους πλέκε νου] ΠΗΡΙΥ ϑρθαΐς βἰγαὶρ]ι- 
Τογωαγά, μὴ λόγους λέγε 15 8} ἨῸ ὨΔΟΥΘ, 

αὐ! Ποιιὲ ΠΟ} τὐογϑ. 
929. ““ ἄρηρε ΑΙά, ἄραρε ΔΑ. ],. Χ. Π. 

1264." Ρογϑοη. ἄρᾶρε ὈΘ]οΠρ5 ἴο {Π86 
ΟἸα 85 οἵἉ Τλουβμηθ ποϊοθά Ὀγ Ῥοιβοη οα 
Ῥυγ. Οτ. 26. 1829, Τὶ οσουῦβ. ἃσαϊη 
γν. 415. 749. «150 ἀραρότως, ν. 1189. 
“Ἑτ. Απαν, 254. Ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε, κοὺ 
μενῶ πόσιν μολεῖν :᾿ (18 156 Πιοά, 
αθοϊαρά.) ΕἸΠΕ. 

924, “ μένῃς 1,. Ρογϑοπ. ““ ΒοΙίῃ 
ΤΟΔαΙΠρ5 5661) Βοο4. υΐ Ποῦ ΔΙ, 
αἸεσν, ἴμα βαΐατα ἰβ Ῥ Θίθγδ Ϊθ. " ἙἸμΜ8Ι. 
αν. [πρρ. 600. Οὔκ ἐστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ 
ὅπως σιγήσομαι. 

γὦ ́ι 

895. “μὴ πρὸς γονάτων ΑἸά. 1 ἢανθ 
οαϊιοα ἔγοιη 1,. μὴ πρὸς σὲ γούνων, οοη- 
σογηϊηρ νυν ϊοἢ ἰογίη 1 ἤανα βρόοκθη οῃ 
Ῥῃοθη. 866. ΤΗ]β ἴοσιη οἵ δα] αραῦοη, 
Αἰτπουρἢ νν6}1 Κποννη, ἢὰ5. ὈθΘθη 60Γ- 
ΤῸ ρίοα ἴῃ βθν 618] [πϑίδηθ5 Ὀγ (Π6 ΘΟρΥ- 
ἰδίβ, ἃ5. ἴῃ. ορῇ. Ττϑοῃ. 496, Αρο]]. 
ἈΠ. 111. 986. ψγνΣῇ]οἢ τα σογγθοῖθα ὈΥ͂ 
Βγυποκ, ΑἸοοϑῖ. 281, Μὴ πρὸς τῶν 
ϑεῶν τλῇς με προδοῦναι, ᾿Αλλ᾽ ἀνα- 
τόλμα. Δῖυβρστανα δἤθοίαδ!}!ν οὈν]αίθ5 
1Π6 Πἰαΐαβ ὈΥ ᾿πβουηρ ἃ νΘ 86 ἔΓΌΤΩ [Π8 
ΜΕΗ͂Β. Μὴ πρὸς παίδων, οὺς ὀρφανιεῖς. 
Ῥαΐ ὕννο, ΑΙ ποὰρ ἢ 5]10 01 ΘΡΓΌΤΒ, ΓΕΙΊΔΙη. 
ῬΟΡῚ οαηποὶ Βοίϊονο {πὶ [Π6 σοπηρουηά 
ἀνατολμῶ νγὰϑ ἴῃ ΘΧἰβίθηοθ διηοηρ {Π8 
ται. ΤΠ6 δάμπίοῃ οἵ 1,856. ΤΡ αν 
δῖνε5 ᾿Αλλ᾽ ἄνα, τόλμα. ᾿Αλλ᾽ ἄνα 15 
ἃ Ἠογηοῦῖο ρἤγαβθ, υϑϑα 4͵350 Ὁ. ϑορῇ. 
Α). 194, ΤΊῆι6 ἵγαρῖο τυγ116}8. ΠΙΟΥΘΟΌΘ᾽' 
ἐπ παῖ ΤΟΥ οὕ αἀγιιναϊίοη πθυθν" ααὰ 
16 αγίϊοίο : {6 σογηὶο αὐλλ10 γ85 αἱ {Πι61}" 
ορίϊογν οἰἑῆον ααἰα οΥ" οηυὶξ ἐξ, θιιξ ὨΊΟΥΘ 
7»εφιιομι ααἀὰ ᾿ξ. ϑἴποθ {ΠΘΡθίοσα 1.,88- 
ΟΔΥ5. ΟΠ 5 τῶν, νν δῖ 15 ΤΊΟΓΘ θυϊάθηΐ, 
{πᾶπ {Πδ0 νγα Βῃου ἃ γθαά, Μὴ πρὸς σὲ 
ϑεῶν τλῇς με προδοῦναι 1 Ῥογϑοη. 
ΤΠ πι5] 6 Ύ, νυ] ἢ ΒΟΠΊΘ ΤΘΆ50η, ΟὈ]Θοῖ5. τὸ 
Ῥουβοηβ βυθϑιιτατοη οἵ γούνων [οΥ γο- 
νάτων, ὈΘοδιι56 1ΐ 18 Ὠοὶ [Ὀὰη4 [ἢ 8ηΥ 
πιο ψνΠογθα5 γονάτων Πα γουνά- 
των 816 οἵ ἰγθηιθηΐ ΟΘΟΌΡΓΘΠΟΘΘ ; πὰ 
γοῦνα ἀπ γούνων νγου]ὰ πϑίυγα}}ν ἤν 
Ὅθθη ΡΓΘίΘτυθ οἢ τη θίτ] 68} ΤΌΘ (3 ἃ5 
Δ ΠΟΙ ἀϊησ᾽ ἃ ἀἸ55υ 8016 ἰοοΐ Ἰηϑἰθδά οἵ ἃ 
{18 ΠΠΔ 010. 

μὴ πρὸς σὲ γ.; 1.6. [ἱκετεύω] σὲ πρὸς 
γ., μὴ [ἐξελάσῃς με:]}] οἵ, 849, Ἐπι. 
Αιάτ. 892, ᾿Αγαμέμνονος παῖ, πρὸς σὲ 
τῶνδε γουνάτων, Οἴκτειρον ἡ ἡμᾶς: ΗΙρρ. 
601]. Ναὶ πρὸς σὲ τῆς σῆς δεξιᾶς εὐω- 
λένου : 608, Ὦ πρὸς σὲ γῳνάτων, μη- 
δαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. Μῖνο. 4 η. ἴν, 
914, γ6}" ὁ00 ἤια 8. ἰαογ ἃ 5 ἀθχο απ 8 

σ6 



λόγους ἀναλοῖς " 
ἀλλ᾽ ἐξελᾷς με, 

Κρ. 

Μη. 
Κρ. ἕρπ᾽, ὦ 
Μη. 

ἰυϑιη ἰ8 Οτο: χ. 969, ρ}67 υος οἷ 
[οὐα [αοία, Ῥδὺ ἀποὶβ Ἐπνα πα] Πποιηθῃ, 
ἀδνΙοίδαθ Ὁ 618, ---- ΕἸΔΙ16 6 Ρδαϊθαϑ, 
Τοότθηοθ, πάν, 11, 8. 6. Ρδ)" ἐθ 1)605 
ΟΥἿΌ, Οἵ ὨοϑΙΡΆΠῚ δι] ΟἸΠΙᾶτη, (ΓΘ η6. 
566 ΟἾΠΕΓ Θχδηι ρ᾽65 ἴὰ ΜοηκΚ᾿β μοί οἡ 
ΠΙρρ. 1. 6. “Ἰὺ ννϑ ἃ τηοϑβί δησίθηϊΐ 
Θυδίοηι (Ἰπἀθρὰ 1 511} ρυθνδι]5 ἴῃ 1Π68 
50) ἴου τηβη ἴἰο θυ ᾶοο τῃ6 Κηθθβ οὗ 
ἴῃ 0886 [τῸΠὶ νυ ἤοτὴ ἴΠ6 ν 5ο]]οιτθα ἔανουν 
ΟΥ ρῥτοίβεϊίΐοη. [Ϊ}«ἢ Δ᾽ αβίοη ἴο ψ θοῇ, 
Δη4 ἴο πο αὐβίγαοι 146 οἵ {πὶ Ὀδϊηρ 
ἴπΠ8 βδθαΐ οἵ πΓΟΥ Οἱ ῬΡόννῈ", ΗΟ ΠΊΘΙ 
ΠΘααΘητΪν οΌβορνοβ πὰὺ ἴῃ 6. ρΥ Πρ’ 
ΟΥ ννἹΠ}Πο᾽ ἀτηρ' οὐ ρδνι αν Ο]Θββίησθ, 
1165. ἔπι 16 κηιθθ5 ἢ {6 (ὐοάς, ϑεῶν ἐνὶ 
γούνασι κεῖται. (ΟἸῆοτα οη Ψυνοηδὶ, 
Χι ος 

926, ἀνᾶλοῖς : ““ἀναλίσκω, 1 οοη.- 
διιη6, τυαϑίο. ΤῊ ἴθηβθβ, θχοθρί τῃ68 
ῬΓ65, 8Π4 ΠΠΡΘΙ, ἃ16. ἀθηνοα ἴτοπὶ 

ἀναλόω, ννὨϊο ἢ ΟΟΟῸΓΒ αἾξο ἴῃ 1Π8 Ργ68. 
δηἢ ΠΡΟ, ἴῃ τΠ6 οἷά Αἰς ννυγιίθυϑ. 
ἄλβοῃ. 85. 6. ΤΠ. 819. Ἐὰν, ΔΙοή, 8526, 
Γῆ 0. 11.-24. πἰ.. 81]. ντ. 1.2 εν. 45. πὲ 
ἀναλώσω, δον, ἀνάλωσα, Ῥενῇ, ἀνάλωκα, 
ἀνάλωμαι, 80Γ. ρᾷξ5. ἀναλώθην, ϑ΄Δηδ6 
1Π6 ββθοοηά α 1ῃ [15 νϑΡῦῸ 15 δἰγθᾶ νυ 
Ἰοηρ,, 1 τθοθῖνθϑ 0 διαρτηθηΐ ἴῃ 16 οΙα 
Ατὰς νυιῖοτβ, ἢ Μαῖῃ. ὅτ. ὅτ. ᾧ 222. 
ορῆ. Αἰ, 1049, Τίνος χάριν τοσόνδ᾽ 
ἀνάλωσας λόγον ; 

927. ἐξελᾷεο, τπ6. Αἴίο [υΐ, ἴογ ἐξε- 
λάσεις. 

928, ΤῊϊ5 ν. δῃηά 980, δῇοτὰά τη- 
αἴδηροα οἵ ἴπ6. δ] ΠΠρίϊοα] τ138 οἵ γὰρ, 
γ ΙΟἢ [89 ὕθθη Ὀθίογα ποιορα ν, 254: 
Βυρρὶγ μάλιστα, δημἰ οὐδὲν ϑδϑαυμαστόν, 

πόνος μέν" ἡμεῖς δ᾽ οὐ πό; ἥμεβῇα : ς μ' ἡμεῖς δ᾽ οὐ πόνῳ κεχρήμεθα ; 
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5Ὰ ,) 
οὐ γὰρ ἂν πεΐσαις ποτέ. 

5.ᾺΝ 5 , 
κοὐδὲν αἰδεσει λιτὰς : 

φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἣ δόμους ἐμούς. 
ὦ πατρὶς, ὡς σοῦ κάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 
πλὴν γὰρ τέκνων, ἔμοιγε φίλτατον πόλις. 990 

φεῦ, Φεῦ" (βροτοῖς ἔ ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα. 
ὅπως ἂν, οἴμιαι, καὶ πίροῦ πο συν τύχαι. 

Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν. 
ματαία, καί μ᾽ ἀπαλλαξον πόνων. 

990 

990. (ἷο. ἀβ ΟΥ̓, 1. 17, Οὐαὶ ϑὰπὶ 
Ῥϑιθηΐθβ, οατὶ ΠΠὈΘΥΪ, ΡΓΟΡΙΠ401, [ἃ- 
ΤΩΙ ΆΓΘΒ : 566 ΟΤΏΠ65 ΟΠ ΠΙ ΠῚ ΟΑΙΔῖ65 
Ρϑίνα ἀπ σΟΙΡ]ΟΧΆ δβῖ, 

531. (ὐοπιρϑῦθ ἴῃ86. ὁμοῖα οἡ (ἢ 15 
Β016οΐ ν. 627. 546. 

8992, ὅπως ἂν κ. τ. Δ. 7ιι5ὲ, 1 7}αποι, 
α8 Οἱνοιιπιϑδίαγιοθ5 ναι οσοιι":; ΒΌΘΠΔΠΔη : 
ΡῬογίπαάθ, ορίηου, 768 «ἰἱὲ 8686 ααδὶϊ : 
5680]. μὴ καταμέμφου τοὺς ἔρωτας" 
ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ ἀγαθόν τι ποιοῦσιν, ἔσθ᾽ 
ὅτε δὲ κακὸν, ὧς ἂν ἡ τύχη παραγέ- 
νοιτο. Οἵ, 812. “““Ὅπως ἂν 15 υδ64 Ἰῃ 
(Π8 βϑᾶτηβ βθῆβϑ8 ὈΥ ΒΌΤΙΡ. ἴῃ Ττο, 1052. 
ΕΚ. Οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ 
φιλεῖ, ΜΕ. Ὅπῳς ἂν ἐκθῇ τῶν ἐρωμέ- 
γων ὃ νοῦς." ἘΠΓΏ5Ι. 

999, ““ΤΠϊβ οτάθν οἵ [ἢ6 ννουϑ 566 }}85 
ἴο θ6 τραυϊροὰ ἴροιη [ρὶι. ἃ. 909, ννβγβ 
15. πονν τϑαά, ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιοϑ. 
Αιμθῃ. ἵν. Ρ. 156. Εν, εἶτα πάλιν φακοὶ 
προσηνέχθησαν ὄξει βεθρεγμένοι" καὶ ὃ 
Διϊτρεφὴς δραξάμενος ἔφη, Ζεῦ, μὴ 

λάθοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος φακῶν. καὶ 
ἄλλος ἑξῆς ἀνεβόησε, Φακός σε δαίμων 
καὶ φακὴ τύχη λάβοι. Ηδηΐδα δἵ ἰβαϑῖ 
να ραϊῃ ἃ ᾿π6 οἵ ΕΌΓΙρΡΙ468: Κακός σε 
δαίμων καὶ κακὴ τύχη λάβοι. ῬογϑοΉ. 

894, ““ ἔῤῥ᾽ 15 ἀοη]θοίανοα Ὀν Δ Αἰςκ. 
οὐ Ηιρρ. 978. ἴοτῃ ν. 1349. οὐ {15 
Ρἰὰν : θαι ΒΥαπΟΚκ, ῬγΟΡΟΙΥ ἀείθη 8 
ἕρπε, τοι δρκιησ παι (ὐθοη 15 σδαῖίοιιβ, 
Ὀυὶ 7190η δηνᾶσοα," Ρογϑοπ. ὅὃ686 404, 

1240. 
995. “ΜΞ. ἀπά, 1 Ὀεϊϊθνθ, 81} 

βἰά. ὑδίοσο Βγηποκ, τρῶά πονοῦμεν 
ἡμεῖς κοὺ πόνων κεχρήμεθα : ἢ δαορίθα 

{{|6 νΘΡῪ σογίαιῃ οοπ]θόϊατο οὗ ΜίυΞρτ,, 
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Κρ. 
Μη. 
Κρ. 
Μη. 

καὶ ξυμπερᾶναι φροντίδ᾽, 

φευξούμεθ᾽ " 

ὉΧΙ 

τάχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσθήσει βίᾳ. 
μὴ ὃῃτα τοῦτό γ» ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, ἹΚρέον. 
ὄχλον παρέξεις, ὡς ξοικοις, οὖ “γύναι. 

οὐ τοῦθ᾽ ἱκέτευσοί σου τυχεῖν. 
τί δ᾽ οὖν βιάξει, κοὐκ ἀπαλλάσσει χθονὸς ; 
μίαν με μεῖναι τήνδ ἔασον ἡμέραν, 

ὁ40 

ἡ ἡ φευξούμεθα, 
παισίν τ᾽ ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐ ἐπεὶ πατὴρ 

οὐδὲν προτιμᾷ μηχανήσασθαι τέκνοις. 

οἴχτειρε δ᾽ αὐτούς " 
πέφυκας" 

καὶ σύ ὙΌΣ παιδων πατὴρ 

εἰκκὺς δ᾽ ἐστὶν εὐνοιᾶν σ᾽ ἔχειν" 

91 

τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι ᾧροντὶς, εἰ φευξούμεθα, 

ϑρρτγοργϊδί θυ ΘΟΠΊΡΔΥΙΠΡ' Οταβί. 1629. 
Ὦ τλῆμον Ἑλένη, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ τλή- 
μονα; Νοῖ ἴδ65 Δρροβιῖβ 15 Ηβθο. 1298, 
ἐλ: τί δ᾽ ἡμᾶς; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν 
δοκεῖς - ΒΘοΚ Πὰβ σίνθη πόνοι 8η4 {Π|8 
το ἂἃ5 Βταηοὶ." Ρογβοη. Χράομαι, 
κα 1η6 Τιδἴ. τεΐο7;, 0 δα θ᾽ ͵θη66, 5. {Π8 } : 
948. ξυμφορᾷ. 

996. ““ὠθήσῃ ΘΟΙΩΠΠΊΟΗΪγ. Βτυποκ 
ἴγτοα ΜΙ 55, ὠσθήσῃ : ΘΟΙΤΘΟΙΥ, Ἰῃ ΤΩΥ͂ 
ΟΡΙΠΙοη. ΤΠΘΙΘ 818 σου! ην Τηϑὴν 
νϑΓῸϑ ἴῃ ατθοκ, ννοξα [αῦ. πη] 616 ἢν 
8, Ῥᾶβδβινβ ϑβιρῃηιβοδίίοη, ὑὰϊ 1 ἀο ποῖ 
ΤΘΟΙΠΘΙΌΘΙ ἴο ἢᾶνθ βεθὴ ὠθήσομαι Ἰῃ 
1815. οἰΔ558: ἐξωσθέντες οσουτγβ ἴῃ ΟΥγο]. 
219. ὠσθήσῃ ΠΕ]. 460. Ρογϑογι. 

997. Μὴ δῆτα. ““ΑὮ ἀϑιι] [ΟΥ̓ Πγ118 
ἴῃ δχροβίυ]αίίομβ. Ατὶβίορῃ. Νυ. 696. 
Μὴ δῆθ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἐνθάδ᾽, ἀλλ᾽ εἴπερ 
γε χρὴ, Χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ 
ἐκφροντίσαι." Ἐ]Πη5]1. ΟΠ ίοσ {ΠπῸ5 
ΡΟΪηΐβ {Π6 [1π6: μὴ δῆτα" τοῦτό γ᾽ 
ἄλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, Κρέον : τοῦτο, 56. 
μεῖναι μίαν ἡμέραν. ὅε6 Ηθο. 991]. 
ΑΙο. 808. μὴ 'δῆτα δράσῃς ταῦτά γ᾽, 
αἰτοῦμαί σ᾽ ἐγώ. 

998. ὄχλον παρέξεις. Ἐπιν. ΟΥ. 276. 
ὄχλον τε παρέχων παρθένῳ νόσοις ἐμαῖς. 
Ηδρτγοά. ἱ. 18δ. Οὐ παύσονται οἱ Λυδοὶ, 
ὡς οἴκασι, πρήγματα παρέχοντες καὶ 
αὐτοὶ ἔχοντες. ἼδΓ. πη. ἰν. 3. 1]. 
Θυπθ σα απθῖὴ ἀἰθά]50] πΟΌΪΒ, αι 5 
ἐπνθα5 αἀθαϊὶ  ὡδπαὲ ἰγοιιδίε ἢθ ραυο! 
ΤΠ6 Τιαΐϊη ρἤγαξα αἰῆδιθ ἔμοσλ. {18 
Οταϑοκ ἴῃ ἀϑιηρ 1Π6. Ρ] αγᾺ] ἴου τΠ6 5ἰη- 
ΒυΪαγ, 

ὡς ἔοικας, α5 υοῖν 866ην ἰϊκοῖψ, ἴον 
ἔοικε, α5 τὲ 5θθηι5 : μπῶΡ. Ποιδοὶ. 68]. 
ταυτὰ γὰρ φροντίζομεν, Φίλοις παρύν- 
τες, ὡς ἔοιγμεν, ὠφελεῖν : Τρῇ. Α. 847. 
μνηστεύω γάμους Οὐκ ὄντας, ὡς εἴξασιν. 
Πετοά. 1]. 6. (ἷο, ἀθ Αἰηϊο. 2. 864, 
τιἰ πιϊπὶ υἱάονῖδ, ΟῚ ΤΘοῖθ Ἰὰ 1085 48 
(ὐαΐοῃϑ. 

8599, φευξούμεθ, “Τῇ Τ)ογίδῃβ 
πι96α 0Π6 ΟἸΡΟῸα πη ῆδχ τη {{π᾿ 6 [αϊ,, Ἰη -τ σω, 
-- ξω, πεψω, ἴθ τῃ6 δοῖῖνα δηᾶ τη] 6]6. 
ἼΠΙ5 [0110 [ὉΓΡΠῚ ΠΊΟΙΘΟΥΘΓ 15 υ566. ὈΥ 
{86 Ατίϊο5 1ῃ ΒΟΙῚ6Θ νθ 05, 85 πλευσοῦμαι 
1)6η. Ρ. 1222. Ἴυσ. ἴν. 18. νἱῖ. 64, 
χεσοῦμαι ἴτοτῃη χέζω, νευσοῦμαι ἔγοηὶ 
νέω Χρη, ΔηδΌ. ἴν. 9. 12. κλαυσού- 
μεθα ἴτοπηῃ κλαίω Ατιδι. Ῥᾷο. 108], 
φευξεῖται Ῥ]αί. 4960. Μδιἢ. τ. τ. 
ᾧ 180. 

944, οὐδὲν προτιμᾷ, πιαΐκε5 ἴξ 0 πὸ 
αδοοιιξ ; σαν 68 ποί]ιῖηρ' αδοιιΐί ργουϊαϊγρ 
70» πὶ οἰιάγον : (ὥστε μ.) λβοι, Αρς 
1388. Βαϊ. ΑἸο. 72. 

946. Α 510} ἀρρθ8] 15 βϑαρροεῖθά 
Ὁν Ηφουρᾶ ἴὸ Ῥο]νυχϑμα, 940, ἔχεις δὲ 
πρόφασιν" ἔστι γὰρ τέκνα Καὶ τῴδε, 
τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποικτεῖραι τύχην. 

947. τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φρ., ον 1 
ἤαῦυθ πὸ ἱποιι σ᾽ αϑοιιΐξ πιο}. ὙΠῸ 
ῬΙΌΏ. Ῥοββθββῖνα 15 [γθαΘΏΠΠΥ ἀϑθα [ῸΓ 
{16 ΡΘγβοηδ] ; 519, Καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν 
οὐ φθονῷ καλῶς ἔχειν : 7317. τἀμὰ μὲν 
γὰρ ἀσθενῆ, Τοῖς δ᾽ ὄλβος ἐστὶ καὶ 
δόμος τυραννικός : Ογταοβῖ, 290, ὅταν δὲ 
τἄμ᾽ ἀθυμήσαντ' ἵδη." Τρη Ὁ ΤΟ. 

καὶ τἄμ᾽ ἐν ὑμῖν ἐστιν, ἢ καλῶς ἔχειν, 
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γε ίνους δὲ κλάω  ξυμφορᾷ κεχρημένους. 
Κι. ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννικόν" 

αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα.. 960 

καὶ νῦν ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι, 

ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε" προὐννέπω δέ σοι, 

εἴ σ᾽ ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται ϑεοῦ 
καὶ παῖδας ἐντὸς τησὸς τερμόνων χθονὸς, 

ανεῖ" λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς δὴς. 
γῦν ὃ, εἰ μένειν δεῖ, μίμν' Ξθ᾽ ὑπ᾿ μίαν' 

οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν, ὧν ᾧόδος 
δύστανε γύναι, 

φεῦ, Φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων. 

ποῖ ποτε τρέψει: . τίνα προξενίαν, 

Χο. 

μ᾽ ἔχει. 

900 

ἢ δόμον, ἢ υϑένα σωτῆρα κακῶν 

Ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηθῆναι πά’ να : 
ΒΟΡἢ. Τροῃ, 1069. ὡς εἰδῷ σάφα, Εἰ 
τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ κείνης. 868 
Βοηῖ, ἰη Βοβ 15]]. Οἵ. Ρ. 107, 

960. αἰδούμενος, ἐπγοιρ], γοσαγα [Ὁ 
ἐπε γοοἰϊηρς5 ΟΡ οὐδοῦ, ὑν ὑοϊτιος σοηιρα5- 
δἰοησίο, Εματ, Η6ο. 286, ᾿Αλλ᾽, ὦ φίλον 
γένειον, αἰδέσθητί με, δύ εζειρόν, 

διέφθορα, ἴῃ ᾿ἴ5 τη α|6 56η86, 1 λαῦθ 
ἀν}υυ θὰ πιμϑθὶ[: ΘἸβθνγῃθγα 1 15. αδ6α 
δοιν ον : ΗΙρΡρ. 1018. εἰ μὴ τὰς φρένας 
διέφθορε Θνητῶν, ὅσοισιν ἁνδάνει, μον- 
αρχία. 

951. δρῷ μὲν ἐξ., 1 806 {παὶ 1 αηὶ 
τὐγοησ : ΤὮμΟ. 1. 82. καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι 
ὁρῶμεν ὄντες περιγενέσθαι : νἹ]. 47. 
ἑώρων οὐ κατορθοῦντες, 86 γ10}) 56οιιγία 
ονίιοια εἰ. ὅ66 Δίδίη, τ. (τ, καὶ 647. 

908. ““Β ΠΏ : δὲ 6 βθσιυπαο {ιηιὶν6 
μὶς οβδπάονο, Μογίογο, ἡπιοῦσα 1,.᾿ 
Ῥογϑοι. “Ἅ (ἴδ. ρῖὸ Βδθιπο, 6. 1]. 
Νϑῖηο Ὠοϑίγατη Ἰσποῦαῖ, ΘΔ τη 81 ΘΧ ΡΘΗ 
ΠΟ ΒἘΠῚι15, ΘΟΠΒαΘΙ Δ] Π6ΠῚ ΤΕΘΊΔΤη. 
Ἀρδρατῃ ἃσίοπι ἢφθα βιπΐ Ππηρθγᾶ, αὐὸοὶ- 
γιιμαυθγίο, οὐ αἰσίο ραῦθ ; οἵ, ργωΐεν" ΤῸ- 
οἱζαζιν, δὲ φιιϊρρίαπι ; οἱ 111τ0 ταῖη, δὲ 
ἐ6 5θΟτυγ0 ἐιιηυῖη6 μῖο ΟΠ δηιάθυο, πτον δ} 6. 
Τάρπι δὰ Ατί. ν1]. 26. (ὑϑαγὶϑ Ἰηἱθγαϊοῖα, 
δὲ 16 8θοιιπείο {υπιῖπιο ᾿ἰς ΟΠ δηθγ0, τΤθ- 
Βραπηίατ, ἘΠΙη58]. Ῥοιβοη οη ῬΠωη. 
1651. οὔβογνθβ, ἱπαὶ ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα 
Ὀθιηρσ ἃ ΡΙΌΒαϊς. ΘΧΡΡαββοη, {16 ἵἱταρῚς 

ΡΟΘίβ ΥΔΡῪ 1 ὈΥ͂ ἃ Οἰγουμ]ΟΟαΠΙΟῊ : ἃ5 
1ὴ 1Π15 ρᾷββαρθ, ἢ ̓ πιοῦσα λαμπὰς δεοῦ. 
65. 991]. πέποιθα" δείξει τοὐπιὸν 
σέλας ϑεοῦ. ΤΠ αἰτοῦ δχϑιηρ]6 111π|8- 
{γαῖθϑ ἴΠ6 186 οἵ ϑεὸς [ὉΓ ἐΠ6 βιιπ: ἃ 5 
1ῃ Οταβί. 1029. φέγγος εἰσορᾷν δεοῦ. 
ϑορῃ., Ττδοῃ, 145. ϑάλπος ϑεοῦ. [Ιῃ 
ΑἸο, 738. 1ῃ6 ἀγῖιο]6 15. δα ἀβὰ : Φίλον 
τὸ φέγγος τοῦτο τοῦ ϑεοῦ. 

955. “ἀψευδὴς, ΜΙ 55. Ῥαᾶτγ. 64, 1,456. 
οὐ ψευδὴς ΑἸα.᾽ Ῥογϑοη. Ῥοιϊ ἀψευδῶς, 
ἐγείμ. ϑορῇ. ῬἢΙ]. 808. ἥδε (νόσος) 
μοι Οξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ ἀπέρχεται, 
ἴον" ὀξέως, ταχέως. 

956. ““ ἐφ᾽ εαἀά, ΔΙ55, Χ, Π. 228, 
1 Πᾶνα σμδηρθα ἃ ἰοίίογ, ἴο εἴδβοϊ δὴ 
ἀστϑϑιηθηΐ νυν} 51 ΠῚ} ρδθβαρθ5. 94]. 
974. 890, Ιη ν. 390. ἔτι Χ. Π. 888. 
Ατιβίοριι. Πγβίβίγ, 767, Καὶ προσταλαι- 
πωρήσατ᾽ ἔτ᾽ ὀλίγον χρόνον, Τῇῆμβ 
Καβίθσ, οουγθοῦγ. Βιαποκ᾿ 5 τϑϑά!ηρ, 
Καὶ προσταλαιπωρήσατέ γ᾽, οὐρῇϊ ἰἴο 
θ6 το]ϑθοῖβα, βνβὴ 1 ἰοαπά ἴῃ ἃ ἱπουβαηὰ 
Μ55. Ρογϑοη. 

957. ὧν φ. μ᾽ ἔχει, ἴον τούτων, ἃ 
φοϑοῦμαι : 566 420. Ηοι. Ἐροά. 1. 18, 
αι! (πιρῖα5) τη 8]0} ἃυβθηίθϑ μαδοί, (Οἵ, 
891. 

3561. χθόνα σωτῆρα: σωτὴρ ἰ8 }ο1164 
ἴο ἃ ἴδιη. που ἴῃ ϑορὶι. (Βα. Ὑ, 80. εἰ 
γὰρ ἐν τύχῃ γέτῳ Σωτῆρι βαΐη. ΖἜβοἢ. 
Ας. 678. τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν στελοῦσ᾽ 
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ἐξευρήσεις Ω 

ὡς εἰς ἄπορόν σε 

89 

»"“λύδωναι, Ὁ) εὃς, 
.“ 9 ’ 

Μήδεια, καικῶν ἐπόρευσε. 

Μη. κακῶς πέπρακται πανταχἣ 
4 3 "Ὁ 

τίς ἄντεέρεί; 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ πω" 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις, 

καὶ τοῖσι κηδεύσασιν. οὐ σμικροὶ πόνοι. 

δοκεῖς γὰρ ἂν με τύνὸε ωπεῦσαί ποτ᾽ ἂν, 

εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ “τεχνωμένην; 

οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον, οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 
ὁ δ᾽ εἰς τοσοῦτον μωρίας ἀφίκετο, 

ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ τἄμ; ἑλεῖν βουλεύματα 
γῆς ἐκθαλόντι, τήνδ᾽ ἀφῆκεν ἡμέραν 
μεῖναί ἸῚ ἐν ἢ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεκροὺς 

ήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν. 

πολλὰς δ᾽ ἢ ἔχουσα ανασίμους αὐτοῖς ὁδοὺς, 

ἐφέζετο : 8. α. ΤῊ. 210. Πειθαρχία 
γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας Μήτηρ, γύναι, 
σωτῆρος. 

σωτῆρα (ἐκ) κακῶν - ἘΠπν. Ηδτδο]. 
640. Ὦ φίλταθ᾽, ἥκεις ἄρα νῷν σωτὴρ. ᾿ ρ { ρ 

βλάβης; ΤΠ βατηθ δἰ ρβὶβ 15 ἰοα μα 
ἢ {π᾿ νου: τ. Ον, 770. μολόντε 
δ᾽ ἐλπίς ἐστι σωθῆναι κακῶν. 

9609, κλύδωνα ---- κακῶν : Ἐπιρ. ΠῚΡΡ. 
824. Κακῶν δ᾽, ὦ τάλας, πέλαγος εἰσορῷ 
Τοσοῦτον, ὥστε μήποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν, 
Μηδ’ ἐκπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 
5Πάκερ. Ηδποί, Δοῖ τι. 850. 1. “Οἵ 
ἴο ἴδ Κ8 ΔΡΙῚΒ ϑραιηϑὺ α 86α 07 ἰγοιιθ 65. 

965. Ἐπ’. ΑἸο. 690. ἐσθλῆς γὰρ 
(οὐδεὶς ἀντερεῖ) καὶ σώφρονος Γυναικὸς 
ἡμάρτηκας. 

9606. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ [ὁδῷ] ταῦτα 
[ἀποθδήσεται :7 ῥιιὲ πιο νη (ἰιῖς τραν ο]αϊὶ 
ΤῸ {πιῖηιρ5 ἰονηιϊηαίθ, «ἰο οὶ δι} }υ50 

ΩΝ Ἐὰτ, ΗΙρρ. 41. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ 
τάνδ᾽ ἔρωτα. χρὴ πεσεῖν: ἜΞοΝ. Ῥι. 
510. Οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσ- 

φόρος Κρᾶναι πέπρωται: ΑΤΙΒΙΟΡν. Ἐα. 
899. Οὐκ, ὠγαθοὶ, ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ, 
μὰ τὸν το εἰδῶ. ἘΠΠΏϊ9 ἂρ. (σις. 46 
Ν. Ὁ. 1. 26. Νεοηιιαφιιαγν ἰδέιις ἰδίας 
ἐῤὶι.᾽ Ἐ]τη8]. (αι]}. 14,16. Νοη, ποι 
ἤρο τἰρὶ, 5αἰδθ, οἷς αὐϊὺϊι. 

969. “ ϑωπεῦσαι ποτ᾽ ἂν 1,56. ΑἸά. 
ΤῊ. βθοοπὰ ἂν, ννοῖ ΑἸά, δηὰ 1,880. 
Τοίαϊη, δῖαβον. ἢ85. ᾿ΠΠΡΤΌΡΘΙΪΥ δγαβϑά 
οὐ ἴπ86 δυϊπουιν οὗ {6 Μ55. 4,.}. 
Οοίί. ΕἾον. ΒΡαποκΚ᾿5 ηιθηιθναηΒ οτηϊζ 
θοιῃ." Ρογϑοπ. “ΝΥ ΊΘη ἴῃ ἃ πϑσᾶῖνα 
ΟΥ ᾿πίθιτοσαῖνα βθπίθποθ ἂν 18 Του πα 
ἔνῖοθ, ὑΠ6 [ὈΡΠΊΘΓ ἂν 15 Ἰοϊηθ ἴο {18 
ὨΘΡ', ΟἿ᾽ ἸΠἰΘΥΓΌΡ', ΟἹ ννΏ10}} 11 ΤὭτΟνν 5 115 
[οτοθ, ἂδῃα ἴΐθ ]αἰίου ἴο {π8 νϑῦῦ, 50 
{Π80 11 ἸΠοΓΘαβ65 ἴπΠ6. ΠΘΡΔΙΙΟΙ ΟΥ 4068- 
Ἴοη: 850 ἄβοῃ, Αρ, 940, οὐκ ἄν γ᾽ 
ἑλόντες αὖθις ἀνθάλοιεν ἄν ; ὅορῃ. (Βά. 
Ἦ. 772. τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι λέξαιμ᾽ 
ἂν ἢ σοί. » 7εἸ5 ὅτ. Οτ. 

810. εἰ μή τι κ., ὀχοορέ 1 ἢαὰ 808 
αἀυαπίαρθ οΥ᾽ 80] θηι8 ἴηι υἱοιυ, ““ Ἐὶ ἰ5 
ΘΘΏΘΓΔΙΥ οτηἰτθὰ 1η {Π|18 ΘΟηΒίΓ. ΕΓ. 
ΗΙρρ. 1891. Ἐπεὶ, σάφ᾽ ἴσθι, Ζῆνα μὴ 
φοδουμένη, Οὐκ ἄν ποτ᾽ ἦλθον εἰς τόδ᾽ 
αἰσχύνης ἐγώ : 1. 6. εἰ μὴ ἐφοξούμην. 
1] Πη8]. 

8979, ἐξὸν αὐτῷ : τὐΐονι ἐξ τῦα8 ἐγ [ιὶς 
ῬοιυΟν: οἡ 115 886 οἵ ἃ πϑυῖου ρϑΓ]- 
ΕἾρΙ 6, ἕβε Ηβο. 118. ὅο παρὸν Ὀε]ονν 
ν. 449, 

ἑλεῖν, ἐο σον}, {οἱΐ, Κγιιδίγαἰθ, (6- 
δίγου : ν. 886, 
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9“ 9. 6 ’ ο᾿ 9 ΄ς“᾿ » 

οὐκ οἷδ᾽ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ, φίλαι" 
πότερον ὑφάψω δώμα νυμφικὸν πυρὶ, 
Ἅὰ Ν 57 4 Ἀν ΤΥ πὸ 

ἢ ηκτὸν ὦσω ᾧάσγανον δι’ ἥπατος, 980 
““͵ἯΑΕ|Α,Χῃ 9 8... Ὁ) .5..3} , 

σιγῇ δόμους εἰσδᾶσ᾽, ἵν᾿ ξστρωται λέχος. 
:ὰ “ἢ ἿΑ 9 Ἷ 

ἀλλ᾽ ἕν τι μοι πρόσαντες " εἰ ληφθήσομαι 
δόμους ὑπερδαίνουσα καὶ τεχνωμένη, 
ανοῦσα ήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. 

4 Ὰ 3 “ δ δ κράτιστα τὴν εὐθεῖαν, ἡ πεφύκαμεν 
σοφαὶ μάλιστα, Φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 
Ϊ" -“ 

εἶεν, καὶ δὴ τεθνᾶσι" τίς με δέξεται πόλις : 
-- , ’ Ψ, 

τίς γὴν ἄσυλον καὶ δόμους ἐχεγγύους 

981, ““αἱοῖ, δηὰ Ῥιθύβοη ΘΟηβι 46 Υ 
[15 νβῦβθ ἃ5 βρυπίουϑ, Ὀαΐϊ 1 ταῖν 
δαορί (μ6 ορίπϊοη οἵ Βιαηοκ; 1 ἂν 
1Ππϑγθίογθ γϑιαιηθά 1 ἤθγθ, Ὀαΐ τε]θοίθα 
1 Δῦον αἰζοι ν. 40." Ῥογβδο. Οἡ ἴΠ8 
Ὠϊθίγα οἵ 1Π18 νϑῖϑθ 5866 ἴῃ8 ποίβ οἢ 
γ. 22]. 

982, πρόσαντες, ἴπ τὴ} τὐαρ : 568 
ν. 906. υτ. Οἷ. 788. Κεῖνό μοι μόνον 
πρόσαντες. (ἴ, Ἐατ. [ρῃ. Τ᾿ 100. ἣν 
δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας Ληφθῶμεν, εἰσ- 
βάσεις τε μηχανώμενοι, Θανούμεθ᾽. 

8895, κράτιστα [κατὰ] τὴν εὐθεῖαν 
[ὁδὸν], ἐξ ἐδ δο5ὲ ἐο Κὶ{ἰ ἐἶιοηι αὐἱτ, ροΐξονι, 
ὧν το αἴγοοί πιοίδοι, ἐν αὐλεῖν αὐ αΥὸ 
ηιοσΐ θα οΥ. Οἡ κράτιστα ἴον κράτιστον, 
866 Η60. 1089, ἕο ξύγγνωστ᾽ ν. 49], 
701. 

3586, σοφαί. “ἍὙΥ̓ 8 σοηία!ην ννΘ ΓΘ 
τη βία ΚΘ, ἴ0 ΒΌρΡροβθ ἴπδὶ Ῥόγβοη ἢδ4 
Τουροτίθη ἢ15 οννῇ τὰ] 6 τη 8]]ονιησ σοφαὶ 
ἴο βίαῃα., [586 Ηφο. 609,7], Απᾷα νεῖ τὰ 
ΡΙΓΘίθγτίηρ σοφοὶ ἃ5 [6 θθί(ο" γτθαάϊηρ, 
νγ6 [δά 5βίτουρ βτοιπηάβ ἴο ρῸ ὑροη. 
ΕῸΓ Μβαθᾶ βρϑὰκβ οἵ ἤθυβϑὶ [ ποῖ τη ΓῸΪν 
ἃ5 ΟΩ6 νγουηδ Οὗ ΤΠΔΗΥ͂ [ἢ ΐ ννθ 8 Οἶθνϑι 
αὖ το ΠΙ6 Ε ἴῃ σθηθγα!, θα ἃ5 Ξυ Τρ β8- 
1ηρ᾽ 81 Οἴ6᾽ νγνοιηθῃ ἴἢ ἴῃ 6 ῬδΡΠΟΟΪᾺΓ 
5Κ1}} οἵ ροίβοῃβ 8δη4 ἀγιρβ. ΝῸΓ ἰδ 1ἴ 
1ῃ 1ῃ8 τη ηη6. οὗ Π ΠΡ. ἴο νντ16, σοφαὶ 
πεφύκαμεν, 50. ὨΔΚΘΑΪΥ Δηἀ ἀΠΡΤΕΡΆΓ- 
βά!γ, ἴογ ὕγζ7ο ΝομῈκν αν θυρον, νν}1}}- 
οὐῦ ἴῃ6 ψογαὰ γυναῖκες ϑοτηθν Πθγ6 1ἢ 
τη6 δθρηΐθηοθ ὅθε δῖϑη. 233. 408, 409. 
886, 886. 1. Ταῖε τη ΔΊα5. (αἴ, Ρ. 929. 

ΤΊθβθ διραμηθηΐῖβ 816. ΘΟΠΟΪβῖνα ἴῃ 
ἴανοαιν οἵ σοφοὶ, ννϊο Ἐ]ΠΊΒΙΕΥ αἶβοὸ 
ἀεἴβηαβ, οὔβογνιηρ {πδῖ 1[ {68 ἴδιμα]α 
Β6Χ ἴῃ βρθηθγαὶ παὰ ὕδθῃ 8]] 46 ἰο, 
δόλοις, τέχναις, μηχαναῖς, ΟΥ̓ ΞοιποῖΠϊης; 
5118 νοῦ] ἤᾶνα Ὀθθη Βρθο 64, δῖ 
{παῖ 1ῃ6 πηᾶρὶο ἃτΐ νγὰβ ῬΘΟΙ]ΠΠΑΥΥ ἢ 
εὐθεῖα ὁδὸς ἴο Μίβαθα. 718 Γββοῃἢρ' 
Πονγθνοῦ 15 ποῖ ϑβα[βίαδοίοτυ, Ὀβοδιβθ 
νγνΟΠΘ ἢ ἃΓ6. [ῃτοῦυσῃουΐ {Π86 ο]αβϑίοαὶ 
ὙΠ ΘΓ5. σΘΙΘὈγαίθα ἰοῦ ἰπᾶΐ ἅτγῖ, νυν ἢ 
ΡΙηγ, 1. Χχν. ὁ. 2, 64}15. ἐδηνίπατιιηη 
δοϊθνϊαηι. νά, Ηοτ, χα. 167. (Δίεαθα 
ΨΦΆ50η1,) [ρ8] τὴ8 οἰηΐαθ, Ὠουθθ466, 
ἀγίθβαθ το παὰὰη 1 ΝῚ [)6ὰ, ηἱ} 
Ἠ βόᾶῖθβ βϑοῖὰ ροίθηϊ5 ἃσαηΐ 

““ κτανεῖν ΑἸ4. ἑλεῖν 1,856. 8η4 τηοβῖ 
Μ55." Ῥογϑοη. ὍΠ6 ἔυυηΘΡ 18 ἃ σίοϑθ 
ὌΡοΟη ἰΠ6 Ἰαἴίου : τη Ιρῃ. ΓΤ. 829, ἘΠΠ28]. 
ννουϊα τραὰ ἑλὼν ἴογ κτανών. 

987. καὶ δὴ τ., απαὰ αοοογαϊηρίὶμ ἐῆου 
αΥδ αθαΐ, 1. δ. δ 0086 ἰἰαὲΐ ἰὔθῳ ἀτὸ 
ἀθαὰ, [Ὁ ἨϊοΥ τι08 6556 : 568 Ὀθῖονν 1104, 
ἰυτν, ΠΙρρ. 1011. 42525.ῃ. Ευμῃ. 889, 
Ηρφιοα. νι, 10. ῶ. Καὶ δὴ καὶ συν- 
ήνεικε ἤ τοι κατὰ γῆν ἢ καὶ κατὰ δά- 
λασσαν ἐσσωθῆναι, ἢ καὶ κατ᾽ ἀμφό- 
τερα. : 

9883, ἐχεγγύους : Ἡδδγομὰβ: πισ- 
τοὺς, βεδαίους, ἐξ αὐτῶν ἔχοντας τὴν 
ἐγγύην : τΠι6 Β81η8 ἃ59 φερέγγυος : Ηφτοα, 
ν!ϊ. 49, Οὔτε γὰρ τῆς ϑαλάσσης ἐστὶ 
λιμὴν, ---- ὅστις ---- φερέγγνος ἔσται δια- 
σῶσαι τὰς ναῦς. ὅθε ΒΙοιηΐ, ΑΙ. ΑΙ βοἢ, 
5. ο. ΤῊ, 992. 
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ξένος παρασχὼν, ῥύσεται τοὐμὸν δέμας : 
3 ΄ 

ουδέ ἔστι Ἵ μεινασ᾽ οὖν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 

ἣν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῆ, 
ὅλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῇ ᾧΦόνον᾽" 

ἣν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 
αὐτὴ ξίφος λαξοῦσα, κεὶ μέλλω ϑανεῖν, 
κτενῶ σῷε" τόλμης δ᾽ ε 5 ! 
οὐ γὰρ, μὰ τὴν δέσποιναν, ἣν ἐγὼ σέξω 
μάλιστα πάντων, καὶ ξύνεργον εἱλόμην, 
Ἑκάτην, μυχοῖς ναίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 
χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. 
πικροὺς δ᾽ ἐγώ σι καὶ λυγροὺς ϑήσω γάμους,. 

ἃ Ν.Ἅ -“ Ἁ Ἁ 3 Ἁ ΄ πικρὸν δὲ κῆδος, καὶ φυγὰς ἐμὰς χθονός. 
9 3 Ὁ" ΤᾺ Ν “- 5 ᾽ ἀλλ᾿ εἰα, ᾧείδου μηδὲν, ὧν ἐπίστασαι, 
Μήδεια, βυυλεύουσα καὶ τεχνωμένη. 

3 .] ΄ς“ ἕρπ᾽ εἰς τὸ δεινόν " νῦν ἀγὼν εὐψυχίας" 
“ ἃ ψ “ ὁρᾷς οἱ πάσχεις: οὐ γέλωτα δεῖ σ᾽ ὄῷφλειν 

989, “Χ, Π. 887. δέμας τόδε, ε16- 
ΒΆΠΕΥ: Ὀυΐ 1 ἃπὶ ὉΠνΠ]ηρ ἴο πᾶ Κα 
ΔΠΥ͂ ΔΙ [Θγαίοπ οἡ [Π]5 5018 Δι Πουτγ.᾽ 
Ῥογβοη. ΟἿ, 531. 

991. πύργος, α ργοϊοοίϊοη, ἀθίοποο, 
γείγεαί : ΑἸςο, 8223. καὶ παῖς μὲν ἄρσην 
πατέρ᾽ ἔχει πύργον μέγαν. 

994. κεὶ μέλλω ϑανεῖν. 3ε6 74, 
Ῥούβοη οἡ Εμγ. Οτεϑῖ. 929. οὔξοῦνας 
1παΐ μέλλω 5 ῬΤΟΡΕΙῪ οοηβίγαοα νι 
1ῃ6. δοτίβί, τϑίδγτίησ ἰο ν, 1594, οὗ 
τῃαΐ Ρ]ΑΥ, μέλλω κτανεῖν σοῦ σ“υγατέρ᾽, 
εἰ βούλει μαθεῖν : ΖζΞοἢ), Ῥτοτηοδιῃ. 699 
ΞΞΟ46. Μήτοι με κρύψῃς τοῦθ᾽ ὅπερ 
μέλλω παθεῖν: Τὴ ΟἾΠο" ἰδθῆβος ἴο 
ΠΟΙ, μέλλω 15 Ἰοϊηθα ἃγθ 1ῃ6 ρτε- 
Βθηΐ 8η4 (8 ἔπύυτθ. 866 δίδει. αγ. 
στ. ᾧ 602. 

996. Ἐπιτ, Ηεγδο]. 662. Ἐπεὶ σφαγῆς 
γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγώ. 866 θεῖον 
404. Ἐπτ. Ηδρο. 513. 

996. “Τοὺρ οῃ Τιοπρίηιϑ, 6. χνὶ. Πδ5 
ΠοΙοθά {Π|5 ρᾶββασθ 85 υἱα]ου]βὰ ὈΥ 
ἘΡΟ]15: Οὐ γὰρ, μὰ τὴν Μαραθῶνι 
τὴν ἐμὴν μάχην, Χαίρων τις αὐτῶν τοὐ- 
μὸν ἀλγυνεῖ κέαρ." Ῥογξοη. 

990 

μι πρὸς τὸ καρτερόν. 996 

400 

40 

598. ἑστίας ἐμῆς, 366. ΜΙΌΠΚ οη 
Ἐλπτ. ΑἸο. 168, 

999. χαίρων, ιυἱζῇ ἱπιριιπϊῖῳ. β΄ ορΒ. 
(4. 7. 868. ᾿Αλλ᾽ οὔ τι χαίρων δίς γε 
πημονὰς ἐρεῖς, ΤΠδ τανεγβθ οὐ (ἢϊς 15 
κλάων : Ἐπύτγ. ΗἸρρ. 1089. κλάων τις 
αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ γε ϑίξεται ; Ἡρτδο]. 
2171. κλάων ἄρ' ἅψει τῶνδε, ἰο ψοιι 
ορϑΐ. 

400. ““Βνυποῖς Πὰ5 ρίνθη ἔγοιη Ηϊς 
πιθηιθδγαη8 σῴι ἴον σφιν. Ρογβοῃ. 
ΕἸ ΠΊΒΙΘΥ ῥτθίδις σφιν, ψῃϊοῆ, ἢδ γϑ- 
ΤΩΆΓΚΒ, 18 ἸῺ ΠΊΔΩΥ Ἰῃβίαπιοα ὨΘΟΘΒΒΕΤῪ 
ἴο 1ἢ6 πηρίγθ, Βαϊ σφι ἴῃ ποηθ. 

401. φυγὰς ἐμὰς [ἐκ] χθονός : 868 
ἃθονθ, ν. 361. 

402. ἀλλ᾽ εἶα : 6) : 816. 1237. 
404: Ὑιρρο θην" νἱ. 950: Νυπό 

ΟΡυΒ. δϑὲ ΔηΙΓΏ15, Οριβ εβὶ οἱ ΡβαοΐοΓα 
ΠΓΠΊΟ. 

405. γέλωτα----ὔφλειν : ἰο Ἰποιιγ" γὶ- 
αϊσιίε: 866 ν. 48]. 58]. 1045. 1994, 
ΔΠ4 ποίβθ οη Ηβθο. 397. ΕἸΙΠΒ] 6 ν βῆονν8 
1παΐ ὀφλεῖν 15 1ῃ6 οοντθοὶ τποάδ οἔ ἃ6- 
σθηΐυδίϊοη, 10 απ {Π6 2. 80γ. οἵ ὀφεί- 
λὼ οΓ ὀφλισκάνω, 866 1|44611}5 16χ. 
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τοῖς Σισυφείοις, τοῖς τ᾽ ᾿Ιάσονος γάμοις, 
γεγώσαν ἐσθλοῦ πατρὸς, Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 
ἐπίστασαι δέ" πρὸς δὲ καὶ πεφύκαμεν 
γυναῖκες, εἰς μὲν ἔσθλ᾽ ἀμηχανώταται, 

“- ἈΝ ’ [4 

κοικῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται. 410 
Χο. ἄνω ποταμῶν ἱερῶν στροφὴῆα. 

χωροῦσι παγαὶ, 
καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 
ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαί" ϑεῶν δ᾽ 

3 ’ 2 3 ῇ 

οὐκέτι πίστις ἄραρε. 
9 Ἁ 5, 2, Ἁ 

ἐμὰν εὔκλειαν ἔχειν βιοτὰν 
Ἃ9 

τὰν ὃ 
41] 

στρέφουσι ᾧᾶμαι. 

406, τοῖς Σισυφείοις, ἰ. 6. ἰο τθοη, 
ὙΠΟ νγὰβ [ῃ8 850η οἵ ϑίβυρῇυθβ: τοῖς τ᾽ 
Ἰάσονος γάμοις, ἰ. 8. ἴο Οἴδισο, ἢΐϑ 
ἀδαρῃίθε ; γάμοι ἴῃ ἴΠ6 Ρ]0γ. ἴῸΓ α τοῦ 
Οὐσαδ αὔονθ ν. 18. “76 ρορίβ οἴϊβῃ 
56 1Π6 Ρ[ΌΓΆ] τ ΘΓ Κ᾽ ἴο οἷνα ννεῖρῃϊ (ο 
1ῃ6 Ιάθᾶ : Βὰν. Ηρα. 408. χάλα τοκεῦ- 
σιν (ἴονΥ μητρὶ) εἰκότως ϑυμουμένοις. 
50 ἰὴ 1ιαἴ, ραγοηΐος, ἰἰδογὶ, αἰ. Τὰ 1Π8 
ἱγαρϑα, ἴο δχριθεβ ἰοπάηρϑθ : τὰ φίλ- 
τατα, τὰ παιδεύματα, χα." 1615 ὅτ, 
ΟΥ. Ρ.. 7. ΑἾΪδβο, ἃ5 ἴῃ {Π15. ρᾶββαρθ, ἴο 
ΘΧΡΓΘΒΒ Τ)Π 1}. 

408. ἐπίστασαι δέ" ϑ΄οΠο]. ἐπίστασαι 
δὲ μηχανὰς μέν τινας, δ ὧν αὐτοὺς 
φονεύσεις : Ταῖ 6: διέ ψοῖι ἰπποὶ ἐἰιὶς 
νυ ἤουΐῖ Δ πηοη] θη. 

πρὸς δὰ, «6. τούτοις, αἸαἰ ἸΙΟΥΘΟΥΘΥ : 
702. ὄλωλα" καὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι 
χθονός. 

41], ““ΟΠ165 ποίϊοθ ἴθοη Ηθβϑγ- 
, Οἢὰ5 τπδύ ἘλαρρΙ 465 15 Ἰηἀθ θα [ῸΡ [15 
ΡῬΓον Ὁ ἴο 4 βοηγαβ. (απ, 620. 
ἄνω γὰρ ἂν ῥέοι Τὰ πράγμαθ᾽ οὕτως, εἶ 
᾿πιταξόμεσθα δή.) ῬῬογϑοη. Ἡοτᾶσα 
Οἀα. 1. 29. 10. αυϊβ πορϑῖ ἃγά αἱ ῬΤΌΠΟΒ 
ΤΟΙ Ὁ ροβ5886 τἴνοβ ΜΙοηθθυ5, οἱ ΤΊθ6- 
ΤῊ ΤΟΝ 1. Ον!α. Τιὶθί. 1. 7. 1ὴ 
σαραΐϊ [18 δα τη ἰαθθηΐα ΔὉ Φ Ό 0 8 
ΤΟΊΤΟ ΕἸ αΠ.1η8. 

ποτ. ἱερῶν : οἴ, 842. Οταγ᾽β ῬΓΌΡΤ. 
οἵ Ῥοβίνυ : “Τῇ βαογοά 8οιγ06 οὗ 5γτη- 
Ραϊῃρέϊς ἰθαΓϑ.ἢ 

414, δόλιαι. Μίαιἢ. τ. αν. ᾧ 117. 
ΟΌϑεγνϑϑ {πᾶς τηοϑί δα]βοίνοθ ἴῃ εἰος 

δ ιος, ἀοινρὰ ἴτοτη ϑβϑυδοίδηίινας, 
να Ὀπῖ ἔννο ἰθυταϊηδίίοηβ, αὐ [Πα {πΠ6 
ΟἸἀοΥ νυ θυ δηα Αἰ165 πιδ6 {Π 658. 4150 
ψ ἢ ἰἤτθο, Οἡ τῃ6 οἵΠον απ, ῬόΥΞΟη, 
Ηδος. 147. ποίϊς65 {παᾶΐ 84]. οἵἉ [ῃγ66 ἰθγ- 
ΤΩΪΠΔΙΙΟΏΒ ΓΘ [γα ΘΏΓΥ 564 ἃ5. ΘΟΠ- 
τηοη ὈΥ͂ 1Π6 ΔΑ[165. 

416, πίστις ---- δ εῶν, σοη 6 η06 ἵπι ἐἶι6 
Οοάς, 1. 6. ἵπι απὶ θηραρθηιθηΐ ταϊὶ θα ὃψ 
οαἰΐι5 : ἴἴ6 βΒᾶτη6 ἃ ὅρκων πίστις, 492. 
Ἐλτ. ΗΙρρ. 1040. ἽὍὍρκους παρασχὼν, 
πίστιν οὐ σμικρὰν ϑεῶν : 1809. “Ὅρκων 
ἀφεῖλε πίστιν. Τπας. ν. 80. Θεῶν; γὰρ 
πίστεις ὀμόσαντες. ὅθαν. 729. ἀλλὰ 
πίστις εἰ γένοιτό μοι Τούτων, ϑ80η16 
γίοαρσο, σιιαγαπίθθ Γ0Υ {ΐπ6 Γι ἰπιθηὶ (ΚΓ 
{656 ἐηραροηιθηῖς : ὙΥΏΙΟΪ. 15 [Ο]]οννα 
ὈΥ ἂπ οδῖϊι ἱπ ν, 744: ψίθποθ ἴδ ἃρ- 
Ρβδ15 {παΐ πίστις ἰ5 ποῖ τοϑιοϊθα ἴο [ἢ 
7ποίοη οἵ ἢδη45 ἃ5 βίαϊθα Ὁγ Ῥοῦβοη 
γ. 22, Α 5112||8Γ 86 οὗ ἴΠ6 ρξη. 18 
[ουπὰ ἴῃ Εαν. Οὐ, 129, νερτέρων δωρή-. 
ματα, οἤογῖηρϑ ἰο ἐϊι6 ἀθαά : ϑορῇ. Απί. 
118δ. εὔγματα Παλλάδος, ῥγα!θΥ5 ἴο 
ῬΡαίϊας. ὅ6ε δίαιτῃ. αν. ατ. ὁ 819, 

417. στρέφουσι. Ἐ]η15], νγουϊὰ τοδὰ 
στρέψουσι ἴο εἴἴξοξ ἃ σΟΡΓΕΒΡΟΏΘη68 
ΜΠ τῃ6 δης5ῖΡ. ν. 427. οἵ στέψουσι 
ΔΟσοΡάΙηρ ἰο δ βίκδ'β ϑιηθπάδιοη, ἰῃ 
1Π15 β6η58 ; τὰν δ᾽ ἐμὰν βιοτὰν στέψουσι 
φᾶμαι, ὥστε εὔκλειαν ἔχειν : Ὀυΐ στρέ- 
φουσι 15 ΟἾοαγ νυ ἢ [6 βϑαιὴθ σΟηΒΙΓΙΟ- 
{1οη, μιιδίϊς ορϊπϊοι ἴ5 οἰιαπρῖπο, ΟΥ 6[- 
7δοἰΐηρ α οἰαηπρο ἵπ πιῃ ἰϊ{8, 1. 6. πὶ 
οἰιαγαοίθ)", 80 α8 ἴο πᾶνο ρουὰ γορονί, ΟἿ, 
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ἔρχεται τιμὰ γυναικε είω γένει" 
οὐκέτι δυσκέλαδος 

ᾧαμα γυναῖκας ἕξει. 
παλαιγενεῶων 
3 Νκ κω 

ἀοιὸαν, 
ἴ ΄ 

ἀπιστοσ σύναν. 

᾿σ ἊΝ 

Μοῦσαι δὲ 
, 9 

ληξουσ 
Ἁ Ἁ τ- 

τᾶν ἐμαν ὑμνεῦσαι 

420 

ἂντιστρ. α΄. 

οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 

ὥπασε έσπιν ἀοιδὰν 
Φοῖδος ἁγήτωρ μελεων᾽ ἐπεὶ ἂντ- 

άχησ᾽ ἂν ὕμνον 

ἀρσένων γέννᾳ. μακρὸς δ᾽ αἰὼν ἔχε ! 

πολλὰ μὲν ἁμετέραν 

ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. 

σὺ δ᾽ ἐκ μὲν οἴκων πατρίων ἔπλευσας 

450 

στροφὴ β'. 

μαινομιένᾳ κραδίᾳ, 

ΑΙο. 6389. πάσαις δ᾽ ἔθηκεν εὐκλε- 
έστατον βίον Τυναιξὶν, ἔργον τλᾶσα 
γενναῖον τόδε. 

420. 866 ποΐβ οὴ 857. 
422. λήξουσ᾽ ἀοιδᾶν: οτᾶο6. ἢᾶϑ 

Ἰπλαῖθα 1ῃ15 σοπδίγαοσίίοη : Οἀ. 1]. 9. 
17. αοβῖπο πιοίἰΐιιι Ταπάθηιν φιιογοία-- 

π|. 27, 69, αὐϑίϊηοίο Ἰγαν τίη. 
4283. ὑμνεῦσαι, ἴ[ῃ68. Τοπῖο οὐ ΤΠ) οΥἹα 

ἴογτιη ἴογ ὑμνοῦσαι, ἀέδοαπίϊηρ' τιροὴὶ: 
τ]5 νΘΓῸ 15 αϑϑα ἴῃ 8 ΤΘΡΡΌΔΟ ἃ] 5688 
τη ἤ5.ῃ. 85. 6. ΤῊ. 6. Εἰ δ᾽ αὖθ᾽, ὃ μὴ 
γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, ᾽᾿Ετεοκλέης ἂν 
εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν Ὑμνοῖθ᾽ ὑπ᾽ 
ἀστῶν φροιμίοις πολυῤῥόθοις. ϑορῇ. 
ἘΠ. 581. ζῶσα δ᾽ ἐν κατηρεφεῖ Στέγῃ, 
χθονὸς τῆσδ᾽ ἐκτὸς, ὑμνήσεις κακά. Τη 
“λβοῆ. Ῥτοῖὴ. 122. 666. ΒΙοπῖ. Πιὰ5 
βαϊί6α εἰσοιχνοῦσιν ἃηΠ4 πολούμεναι ἴοτ 
εἰσοιχνεῦσιν ἃπὰ πολεύμεναι. ΔΊΟΩΚ 
αἰϑὸ Η!ρρ. 168. ἀύΐτουν ἴον ἀὕτευν. 
ἘΣ] 15]. τοίη. ὑμνεῦσαι, θὰ ψἢ Π6- 
βιίοπ. ὅ86 ν. 468. 

ὕμν, τὰν ἐμ. ἀπ. 
Πεβιοα 879. 
πέποιθ᾽ ὅγε φηλήτῃσι. 
οὐκέτι πιστὰ γυναιξί. 

425. ““Β. (. .1.. ἔπνευσε, τν ΠΙΟἢ 15 
σοοὰ ἴῃ 1{56}[, Ὀὰϊ ἀφίγιηθηΐα] ἴο τῃ8 
τηθῖτο, ἤοιῃ. Οἀ, Θ. 498, ϑεὸς ὥπασε 

ΤΠ6 ὅϑοἢο]. οἰΐθϑ 
ὃς δὲ γυναικὶ πέποιθε, 

Οά. ΔΛ. 458. ἐπεὶ 

ϑέσπιν ἀοιδήν." Ῥογδοη. Οπτ6 σοηϑίγ, 
οὗ ὥπασε νιιίΐῃ ἐν, 566 Ῥογβοηβ ποῖβ 
ο ν. 629. ΑἾβδο [1448}}}8 Τ,6χ,, Ἔν, 
10. 

426. ““ἀγήτωρ 1,.. Φοῖδος ἁγήτωρ 
μελέων Ἐπδί. 1]. Α. Ρ. 19, 28ΞΞ8, 45. 
Ήδβπορ, οὔβθῦνεθ Βθηῖαν, ι5 σοηἢντηθα 
[η68. ναγίοιιβ γΤϑδαϊηρ ᾿ῃ Ηοτᾶσθ, (Ἁττη. 
ἵν. 6. 256. [)ιιείον Ασρθ βήϊοθη 71α- 
ἰϊα, Ριιαῦο, Νοχί, ἀντάχησαν ὕμνον 15 
1ῃ6 σοτητηοῇ τθδάϊηρ : ἀντάχησαν ὕμνοι 
Ἐμιβϑι. 1]. Ζ. Ρ. 964, 19ΞΞ549]. ὃ. ἀν- 
τάχησεν ὕμνον (ἡ. ΟπΠ65. νὶθ στῇ 
Θϑοἢ. οἴποὺ ἴῃ ΟΘογγθοίϊηρ, ἀντάχησ᾽ ἂν 
ὕμνον." ΡοΥ50Ή. 

427. ἀντάχησ᾽ ἂν ἴον ἀντάχησα, ποὶ 
ἀντάχησε: (8 οἸΙϑίοη οἵ ε Ὀείοτα ἂν 
Ὀδίης, ἃ5. Ε]ΠΊ5]. του υῖκα, ν Πθη σΟΠ᾿- 
Ρᾶγθὰ νι {πᾶΐ οἵ α, τη 116 ΤῸ οὗ Οη68 
ἰο ἴθῆ. Ττδηβίαΐθ ἰΠπ5.: [ποιά παν 
οἰιαπιίοὰ α 5ἰγαΐην γϑβροηδῖυθ ἰο τὴ ηιαίθ 
861: [ΟΥ̓ {Π|6 αγιγιαῖδ ΟΓΓ {ΐπιθ σαπὶ Και» 5], 
φειιοἷν ἐο 5. ΟἿ. Οτι}" 5116 αϑ τυοἰἱ α5 ἐπαὶ 
ΟΡ; πιρῃ. 

481. “Τῇυβ ΑἸ4, πατρώων ἵ,. πα- 
τρῴων Ῥταποῖκ, ΠῸΠπι [5 θη ΡΥ αΉ : 

Ῥυΐ 1 οαηηοῖ ὑθίϊονα ταὶ {πΠ|8 Βῃογίθῃβ 
{π6 ρϑηυ]ηα." ΡρΥϑοη. ὅ88 188 ποίβ 
οἡ Ηβρο., 80. 
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διδύμους ὃ ὁρίσασα πόντου 

πέτρας" ἐπὶ δὲ ξένᾳ 
ναίεις χϑονὶ, τὰς ἀνάνδρου 48 

κοίτας ὀλέσασα λέκτρον, 

τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας 
ἄτιμος ἐλαύνει. 

βέδακε δ᾽ ὅρκων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς 
Ἑλλάδι τᾷ μεγάλᾳ 

ἄντιστρ. β΄. 

440 

μένει, αἰθερία δ᾽ ἀνέπτα. 

σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 

δύστανε, μεθορμίσασθαι 

μόχθων πάρα, τῶν δὲ λέκτρων 

ἄλλα βασίλεια Ἀρείσσων 445 

δόμοισιν ἐπέστα. 

ΙΑΣΩ͂Ν. 

οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, 

438, δὁρίσασα, ὅϑοἶιο]. ἀντὶ τοῦ δια- 
στείλασα καὶ διεξελθοῦσα τὰς Συμπλη- 
γάδας. ἤτοι διαπλεύσασα καὶ διελθοῦσα." 
παρόσον δύο τινῶν ὑποκειμένων, ὃ μέ- 
σον γινόμενος ἑκάτερον δρίζει. 866 ν. 2. 
Ἐυγ. ϑ0ρρ!. ὅ64. διχᾷ δ᾽ ἀντίπορον 
Γαῖαν ἐν αἴσᾳ διατέμνουσα πόρον κυ- 
μοατίαν δρίζει : “1. 6. ρον αγδὶοη5 Βο5- 
Ῥογιην αὐ ΤοΥΥαηι ορροδϊίαηι, Αςϊαπι 
ῬΘΥ υθηῖΐ : διχᾷ διατ. πόρ. κυμ. ὄρ. Ύγ. 
ἀντ. ἰρὶϊαν ὁρίζειν γαῖαν, αἀ ἰἐγταηι 
αὐοοθάονο: ἐξορίζειν “γαῖαν, ἐογγαηι ([6- 
ΒΟΥ: ἘΠῚ. Ηροτῖδο]. 16. ἼΑλλλην ἐπ᾽ 
ἄλλη» ἐξορίζοντες πόλιν : διορίζειν, α ἰοςο 
ἦγ ἰοοιιην πιουθ}8 : Ἠ6]. 40]. Στράτευμα 
κώπῃ διορίσας Τροίαν ἔπι." δϑίαη]οΥ. 

456. κοίτας λέκτρον. Ῥοῦβθοὴη οἡ 
Ηξδα. 298. 5 ποιιοϑὰ (πᾶΐ βιοὶ ρΡ]60- 
ΠΆΒΙΏ5 86. ποῖ ΤΆΤ ἴῃ ἴῃ6 Τ͵ΑρΘαΙΔη5. 
ΒΙουηῖ, τᾷ (16 Ο]ο88. οἡ “δβοιι. Ῥ6ῖ5. 
428. ἢὰ5 οΟἸ]οἰΘα Πα θτοιβ Ἰηβίϑ 6698 : 
ἴποϑ8 πηοϑῦ δηδίοΟρΟι8 ἴοὸ ἴΠ|18 Ρᾶββᾶρ6 
86 λέκτρων κοίτας ΑἸ᾿. 946. λέκτρων 
εὐναὶ ἤλδοῃ. Ῥοῦβ. ὅ49. εὐνῆς λέχος 
ΟΡ). Αηῖ. 422. 

441. “ μίμνει (44. Μ55, ΤΊιΘ γθαάϊηρ' 

οἵ τὴ6. Μ5. Ώ., μένει, 515. 1π6 ἸΏΘΙΓ 
Ὀοῖίου. Τη6 ἤγϑι ϑυ}1 016 ἴῃ ὑμνήσω 
15 5οτΐ ἴῃ ΒΆΘΟΙ. 72. ἃ5 Μυβρῖ. 16- 
ΤΩ ΓΚ5." Ῥογϑοη. 

αἰθερία δ᾽ ἀνέπτα, ἱ. 6. δ αἰθέρα, 86 
εἰς αἰθέρα: οἵ, 214, Ἡομῃι. 1]. Α. 497. 
ἠερίη δ᾽ ἀνέθβη μέγαν οὐρανόν, ἴου ἦρι, 
ἐαγίψ. Τῆπο. νὶ!. 89, πλέουσαι πε- 
λάγιαι. Ηξρο. 791. ἀφῆκε πόντιον, ἴὉΓ 
εἰς πόντον. 

442. ““ οὔτε εἀ(. ΔΜΙ55. οὐδὲ ΒταποΚ. 
Ναχί, ἴον ἀλλββθθναποκ ἢὰ8 διητδοβα 
ἐπεὶ, [Π8 σοπ͵θοίαϊα οἵ Μαβρι., ψ ῃΐοὶι 
Βδεῖς ἢὰ58 ποῖ νϑηίυρθα ἴὸ ἄο. Νὸ ὁπ6 
γν}}} θ68 βαρ τὶβθὰ αἱ ΒΡα ποκ᾽ Θιηθη68- 
ἴοη οἵ οὐδὲ, ψψῃο 85 τϑαὰ ἢϊ58 ποίβ οῃ 
Οταβί. 295. 1 αν 8]6γθα ποίησ ἴῃ 
ἴπ6 ἴοχῦ θαΐϊ δοοθηίβ πα βἴορϑβ; ΜΙ 
{πτηκ 1Π80 [π6 νν 0 ]8 ΡαΒθα68 ουρπϊ ἴο 
Ὀ8 τϑδὰ {πὰ8 : Σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 
Δύστανε, μεθορμίσασθαι Μόχθων πάρα, 
σῶν τε λέκτρων ἴΑλλα βασίλεια ----- 
πάρα 1,856. μεθορμίσασθαι ρονεῖηβ ἃ 
58η., ἃ5Β ἀῦονΘ 260, ΑἸςαβι. 809. ἔΑλλα 
Ἡραὶῃ.» ΡῬογβϑοη. ΟἿ, 692. 

444, πάρα ἰ5 [ὉΥ πάρεισι: τῶν λέκ- 
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τραχεῖαν ὀργὴν, ὡς ἀμήχανον »κοικόν. 

σοὶ γὰρ παρὸν γῆν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν, 

κούφως φερούσῃ κρεισσόνων βουλεύματα, 4δ0 

λόγων ματαίων οὕνεκ᾽ ἐκπεσεῖ χθονός. 

κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα" μὴ παύση ποτὲ 

λέγουσ᾽, Ἴασων ὡς κάκιστος ξα τ᾿ ἀνήρ᾽ 
ἃ δ εἰς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 
πᾶν κέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη Φυγῇ. 465 
κἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων υμουμένων 
ὀργὰς ἀφύρουν, καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν" 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 

κακῶς τυράννους ᾿ τοιγὰρ ἐκπεσεῖ χθονός. 
ὅμως δὲ κὰκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηκὼς Φίλοις 460 

ἥκω, τοσονὸς προσκοπούμενος, γύναι, 

τρων κρείσσων, 5ιρίανι{ϊηρ ᾿ιῖδ πιαν- 
γίαρθ, 1. 6. γοὺ ἢἰδ νυ. 

448. τῤ. ὀργὴν, ὡς ἂμ. κ., ἴοτ ὡς Τρ. 
ὀργὴ (ἐστὶν) ἂμ. κ. : 566 468. 

449, παρὸν, ἐΐ δοῖπρ' ἐπ ψοιι1" Ῥοιυ6}": 
566 979, 

451]. ἐκπεσεῖ χθ., ψοῖι εὐἱϊ δὲ θα- 
πῖδίοα : 459. 

452. κἀμοὶ μὲν οὐδ. πρ., ἰο πι6 1ὲ ἐ5 
ἼΟ ΘΟΉΘΟΥΊ : “πρᾶγμ, ἃ μὴ Μαβρτ,, 
νΠουΐ τθᾶβοη." Ρογϑοη. Νυβρτανθ᾿β 
ΘΙ 6 Παἀαίοη, (85 ΕἸτηΒ] 6 ν ΟΌβογν8β,) 80- 

ΘΟΤάϊησ το νοἢ παύσῃ 15 τηδὰθ [ἢῃ8 
ἕαΐ., νοῦ α ταῦτ οὐ ᾿πβίθαα οἵ μή. 
Τῇ ῥτ ΒΒ] ΠΠΟἢ5. ννῖῖῃ μὴ, [ῃ6 50}]. 801. 
15 56 [Ὁ 1Π6 ῬΓ65. ἱπηρ6ῦ. ὅ88 ΔΙδιτ,. 
στ. ἀκ. ὁ 611. 

459. ΕἸΠΊΒΙΘΥ ῬΤΌΡΟΞ 65 ἃ νΘΓΥ εἰ8- 
βᾶηΐ ἃπ4 ῬγΟΌΔΌΪ6 οπιθπαδίϊοη, λέ- 
γουσ᾽ Ἰάσον᾽, ὡς κἀκιστός ἐστ᾽ Ὥρζήης 
6θα86 γιοΐ ο 86} ΟΓ «]αϑοηι, ἐΠαὶ 6 15 α πιοδὲ 
«οὐ ἤίοϑ5 παπ. [Ιηβίϑηοθϑ οἵ {Π18 σοη- 
Β᾽ΓΠΟΌΊΟΠ ΟΟΟα" ἀῦονα νν. 250. 448. 

455. πᾶν κ. ἡγοῦ, ἰτογῸ ἀρ ογι. ““Νο8- 
11, ἐπ ηι Κα ψοιυνϑο  τυοί  οΠ[. Ἐπτ. Ἡ 6ι8 0]. 
959. καὶ κερδανεῖς ἅπαντα (Ξοηιοί (αγιἰτιτη 
πιογϊεημ 0), χρῆν γὰρ οὐχ ἅπαξ Θνήσ- 
κειν σε, πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον." 
ΕἸΠ15]1. “Τῆαςσ. νι". 66. Κατάπληξιν 
τοιαύτην ὥστε κέρδος ὃ μὴ πάσχων τι 
βίαιον ἐνόμιζε. Ατὶϑῖορῃ. ΡῬΙὶαι. 499. 
ΟΙ58, 1. 66. ρ. 919. 

ζημιουμένη, ἴον ζημιοῦσθαι. Α 51τηϊ- 
1ὰ. σΟΠΒΙΓΟἿΙΟΩ Οσουτβ ἰπ Ηδφτοά. ἰχ 
19. χάριν ἴσθι ἐὼν ἀπαθὴς, δσοπδίαογ ἰὲ 
α Κιπαποε5 ἰμαΐ ψοῖς αΥῷὸ πιπριιπϊϑῃθα. 
Μη. στ. Οτ. ὁ 961. 

458. ἀνίεις μ., αἰὰ ποΐ, οΥ' τυοιιϊὰ ποῖ 
Εἴυθ τιρ ψοῖιν ἐοἰίῳ, ἴθ αἰτυαυ5 αθιιϑῖη 
ἐπ6 γουαί ἐαπιίῃ. ““ Μ δίτῃΙΘ ἀνίης. 
[115 τϑϑάϊηρ ΘΠ] ἢθ]α δἀορίβ.] Βυΐϊ 
1ῃ868. προ γῇ, ἀνίεις. γρηνϊἐίοθας, ΟΟΥΤΤΟ- 
ΒΡΟΠαβ. Ὀρῖίον νη ἀφήρουν ἀπὰ ἐβου- 
λόμην. ὝΠ6 σοπβίγαοιίοη Πόννανοὶ 5 
ΤΟΙ ΔΤΚΑΪΘ. Οὐ ἀνίεις ἀδρβηάβ ποί 
ΟἾΪΥ 1ῃ8 σβῆ. μωρίας, Ὀὰϊ τ[Π6 ρατζῖ. 
λέγουσα: τυ 421. Μοῦσαι δὲ παλαι- 
γενέων λήξουσ᾽ ἀοιδᾶν Τὰν ἐμὰν ὑμνεῦ- 
σαι ἀπιστοσύναν. ϑορῇ. ΕἸ. 1912. Κἀ- 
πεί σ᾽ ἐσεῖδον, οὔποτ᾽ ἐκλήξω χαρᾶς, 
Δακρυῤῥοοῦσα.᾽ ἘἸτΗΞΙ. Ξ 

4600. ἀπειρηκὼς φίλοις, ΞΟΠ0]. οὐ 
παντελῶς ἀπεγνωκὼς τὴν πρὸς σὲ φι- 
λίαν, ποὶ {αἱζιπρ᾽ ἐπ ΟΥ 1υθα7Ὁ ΕΩ ἱεπαίῳ 

οἤῆεες. Επτ. Οὐ. 91. ἀπείρηκεν κακοῖς. 
566 Ηβο.990, “Ευτ, Αμαν. 87, Ὁρᾷς ; 
ἀπαυδᾷς ἐν κακοῖς φίλοισι σοῖς. ϑ6θο]. 
ἀπαγορεύεις βοηθεῖν τοῖς φίλοις, οὖσιν 
ἐν κακοῖς." ἘΠπ)5]. 

46]. “τὸ σόν γε ΑἸ4. Χ. Π. 246. 
ΠΟ ΒΘΟΚ ἢδ9 βαϊιρά : τὸ σὸν δὲ 
1,436. τοσόνδε Α. Β. Ὁ. ῬΡ-. ΤῊΪΒ ΘΙΠῸΣ 
15 ἐγβαιθῃΐ. Ιη ὅορη. (Εα. Τ. 570. το- 
σόνδε γ᾽ οἶσθα, οοηνοίβοὶν ἴῃ Ἴτδοῃ. 



40 ΕΥ̓ΡΠΠΔΟΥ͂ 

ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων ξὺν τέκνοισιν ἐκπέσης, 
μήτ᾽ ἐνδεής του" πόλλ᾽ ἐφέλκεται Φυγὴ 
κακὰ ξὺν αὑτῇ)" καὶ γὰρ εἰ σύ βΞ στυγεῖς, 

οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς Φρονεῖν ποτέ. 408 

Μη. ὦ παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω, 
γλώσση μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κοικὸν" 
ἦλθες πρὴς ἡμᾶς, ἦλθες, ἔχθιστος γεγώς: 

οὔτοι “ράσος τὸδ ἐστὶν, οὐὸ εὐτολμία, 
Φίλους κακῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 470 
3 ἔῳςΣ ε Π .- ΨΞ 5 4 ὔ 

αλλ ἢ μεγίστη τῶν εν ἀνθρώποις γνοσων 
εο 9 ΝΣ 3 λον ΟΝ θυ...) 74 ’ 

πασῶν, ἀναιόξι " εὖ ὁ εποίησὰς μολων. 
ΕῚ ͵ Ἁ ’ὔ ἐ 

ἐγώ τε γὰρ λέξασα, κουφισθήσομαι 

δ. κἀμὲ χρὴ φράσαι τὸ σὺν, οὐρῇϊ ἴο 
θ6 βαἀϊϊρι.᾽ Ρογβοη. 

404. ΤΊ. βθη886. τα] Ὲ8. {πὰ μὲ 
580 υ ἃ Ὅ6 δτηρ]αίο : εἰ σὺ μὲ στυγεῖς : 
ἴῃ ΟρροϑίΠοη ἰο σοὶ ἴῃ {Π6 πθχί [1η6. 
Οὗ, 1244, καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽, ὅμως 
Φίλοι γ᾽ ἔφυσαν. 

467. Ἐ]τϑ᾽ον Ἰοίηβ γλώσσῃ νἸῇ 
εἰπεῖν, ἴῃ [Π15 ΟΥ̓βῃ τοῦτο γὰρ μέγισ- 
τον κακὸν εἰς ἀνανδρίαν γλώσσῃ εἰπεῖν 
ἔχω σε, οἰζΠηρ’ ἃ5. Ρ418}16]1, Αμαν, 462. 
οὐ λέγοντες ἄλλα μὲν ΤΓλώσσῃ, φρο- 
νοῦντες δ᾽ ἄλλ᾽ ἐφευρίσκεσθ᾽ ἀεΐ ; νγνῇογ8 
Πονγθνοῦ γλώσσῃ 88 ἃ ΡΘΟΌΪΙΔΓ 61η- 
Ῥἤμα515. νν Π10}} 15. ποῖ αἀἸβοονθια ]8 ἴῃ 1Π8 
Ρᾶββϑᾶρθ Ὀβίογθ '8. 1 οοπηθοῖ [ἴ {Π6Γ6- 
ἴοτο ἢ παγκάκιστε, ἴππ8 : ὦ παγκά- 
κιστε γλώσσῃ, τοῦτο γὰρ μέγιστον κα- 
κὸν εἰς ἀνανδρίαν ἔχω εἰπεῖν σε: ν᾽] ἢ 
ΘἾνθϑ ἃ 56η886. 5Πη118Γ ἴο ν. 582. δηά 
ΤΠ 675 ἴῃ6 νοτὰ ἀνανδρίαν 1016} ΠΡ] ]6, 
ὈΥ ἱπιρ᾽ γηρ {παΐ (9[480ηὴ ἢαὰ ποῖ [Π68 
"Δ 1685 0 Οὐ 18. ΟΥὐπο]ίν, δαΐ 

Βοθρῃς ὈΥ ἀαρ ον Δη4 βρθοϊουβ. 8}- 
Θαϊηθηίβ ἴ0 Θοησρδ] (ἢ6 τϑαὶ ἡδύατγα οἵ 

ἢ15 οοηάαοί : {παῖ “ 411] ννὰβ []Ξ6 ἃπὰ 
Ποΐΐονν, τποὰρὶι 5 ἰοῆσαθ ἀϊορρθα 
τηδηη8.᾽ [Ιἢ [Π15 Ἰηἰθρρτθίδυϊοα, {16 
βθραταίίοη οἵ γλώσσῃ ἴτοπι παγκάκιστε, 
15. ποῖ τη 018 ἤδΙΒῃ μα ἰΠαὶ οἵ κακῶς 
ἔργο λέξασα ἴῃ γν. 4739, Οἰολννι88 
1Π6Γ6 15. ποῖ τη ποῖ αἸ ΠΟ] Υ τη σοηηροῖ- 
Ιηρ γλώσσῃ ν ἢ μέγιστον κακὸν, ἐΐ6 
ϑέτοη σοσὲ τοργοαοῖν ἐμαὶ πὰ ἰοηριι6. οατὶ 

αἰἰΐογ; 8ἃ5 ἴῃ ΨΙΡΡῚ], δ οὐδ ἰοοιιία ὁδὶ, 
φοοθ γϑ[ογί, Οη εἰς, υἱέϊ, γοδρθοξ ἐο, 568 
αῦονα 267. δηα εἰπεῖν νι 1[ῃ6 δοουβ. 
Ηθο, 972. Κακὸν ἢ5 {Π6 581η6 τηθᾶη- 
ἴῃ ἴῃ Εν. ΑἹς. 692. τίν᾽ αὐχεῖς --- 
Καικοοῖς ἐλαύνειν, ἰοὸ αεδαὶΐ υὐἱζΐ, γ6- 
φγοαοῖιθ8. 

408. ““ΑΠΘΡ 1Π15 Ὑ6ΙΒ6. υϑρ ἰο 
[Ο]]ονν, ΘΙΡΡΟΠΘΟΙ5]ν, ἴτοηλ ν. 192]. 
Θεοῖς τε κἀμοὶ, παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει. 
Βυυποκ Πὰ5 οιαϑθα 11. Οὅτοσ, Νδζ. 
ΒΘΘΙΏΒ ἴ0 Πᾶνα 84 1Π|8 ΨΘΙ88 ἴῃ [8 
ΘΟΡΥ, Χ. Π. 286. Ῥογξδοπ. 

469, ϑράσος. Τῆι ϑοῃο]. οΌβοΡν 65 
{Παὐ ΕατΙρ. μὰ8 ὈΘΘῃ ΟΘΠΒΌΓΡΘΑ [Ὁ υϑἱπρ' 
δράσος Ἰηβίοδα οἵ ϑάρσος, 5᾽η66 τὸ μὲν 
ἐπὶ κακοῦ καὶ ῥιψοκινδύνου τάσσεται, 
τὸ δὲ ἐπὶ ἀγαθοῦ; ϑάρσος 5ἰρηϊ νη; 
{}πὸ σοη ἰθηοθ ὁ δοπϑοῖοιι5 ἱπέθοΥϊίῳ, 
ράσος {116 ΘΠ »οπ ον Γ᾽ τιγθ κι ιῖπιρ' υἱί- 
ἰαΐιῳ. ΤΠ ἀϊπποιοη ἰονγανϑι 18 ποΐ 
οὐδουῦνοὰ ; θαΐ, ἃ5 ΜΟΙ ΤΟΙ ΔΙΚ8. οἢ 
“0 Ὁ. 260. ΤΠΘΥ ὯΓΘ ἃ5 το) ΒΥΠΟΠΥ ΠΊ68 
ἃ5 κάρτος Δηα κράτος, καρδία ἃπὰ κρα- 
δία. 

470. ἐναντίον 15 564 ΔανογΌ ΙΑ 1} : 0 
ἰοοῖς τθηα γι [6 ἔαοθ: 5686 Η66.961. 

471. ἴῃ ἃ [πᾶρτηθηΐ οἵ ἴμ6 ἴπο, Ευ- 
ΤΡ. ἰθτη8 ΘηνΥ πασῶν μεγίστην τῶν ἐν 
ἀνθρώποις νόσων. (, Χρῃ. Ογτ. 1. 2. 
7. ἡ ἀναισχυντία --- μεγίστη δοκεῖ εἶναι 
ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. 

478, λέξασα---κακῶς : ἴῃ6 ἥσιισο Ηγ- 
ρρραίοη, οὗ νν]οἢ ἘΠ] Πη5]., οἰΐθθ. 85 ἃ 



ΜΗΔΒΡΙΑ. 

Ψυχὴν, κακῶς σε, 
Ἧ 

καὶ σὺ λυπήσει κλύων. 
ἔκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 4τῦ 

ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι 
ταυτὸν ξυνεισέξησαν ᾿Αργῶον σκάφος, 
πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 
ξεύγλῃσι, "καὶ “σπεροῦνται ανάσιμον γύην" 
δράκοντα “), ὃς πάγχρυσον ἀμφέπων δέρας, 

Ἰῃηϑίθῃ 68 50}. (4. Τ, 644. Μὴ νῦν 
ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι Δέδρακ᾽, 
ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ με δρᾷν. 

474. λυπήσει. Οη ἴῃ6 ἔαΐ. τηϊά 418 
ἴῃ 1ῃ68 ρᾶ58. 86η86, 566 Ηθο. 813. δηά 
Ῥᾶγ Ιου τὶν ΜΟηΚ οἡ ΗΙρΡρΡ. 1458. 

475. Εὑ. ΗἸΡΡ. 990. πρῶτα δ᾽ ἄρ- 
ἕομαι λέγειν, Ὅθεν μ᾽ ὑπῆλθες πρῶτον. 
ϑυρρὶ. σ1 πο. Καὶ πρῶτα μέν σε 
πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι. ΔΑτΙβίοί. 
Ῥοξί. 1. ᾿Αρξάμενοι ---- πρῶτον ἀπὸ τῶν 
πρώτων. 

476. “ΤῊ ϊβ νϑῦβθ 15 ποίοϑ Ὀγν (ἢ68 
Δ ΠΟΙΘηΐ5. ἔῸΓ [ῃ8 ΞΙρτωδίϊβγηιιβ, γϑῖ {6 
βίστηᾶ 15 τορθδίβα Οἰΐθηθν ἴῃ Τρῃ. Τὶ 
7. πὸ σῶμα σώσας, τοὺς λόγους σώ- 
σεις ἐμοί: ἀπά ποῖ τῇοῦ86 ΞρδΡΙ ΠΟΥ ἴῃ 
ΘΟΡΠ. (Βα, 1᾿. 1481]. ὡς τὰς ἀδελφὸς 
τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας : δηᾶ ἴῃ ν. 428. 
οὗ 1ῃ8 βᾶπη6 ὑ]αν [ἅ γ᾽ ἐξισώσει σοί τε 
καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις], ννοἢ ΔΙΑΡ ΚΙ ηά 

αυοίο5. οἡ ἰρὶ). Τι 1068, [ΕῸΓ Τηο 18 
Ἰηβίϑηοθ5, 5886. Μίοηκ οὐ Ηι!ρρ. 1162.] 
Βαΐῖ Ὁ 15. νου τυ !}] 6 ἴο Θχῃιθ] [ῃ8 
ΘΗ ρᾶββᾶρθ οὐ {π6 ϑ'οῃο]. : πλεονά- 
(ει ὁ ὁ στίχος τῷ σ. ὅθεν καὶ ὃ Πλάτων 
ἐν ταῖς Ἑορταῖς φησιν" ἔσωσας ἐκ τῶν 
σιγμάτων Εὐριπίδου. καὶ Εὔθουλος " ἐν 
δ᾽ ἔσωσας ὡς ἴσασί σοι" καὶ παρθενεύσης 
ἕξει μοι χάριν καὶ τοῖς ἐμοῖσιν ἀγγε- 
λοῦσι πήμασι τὰ σίγμα συλλέξαντες ὡς 

᾿ αὐτοὶ σοφοί. ἼΠ6 ρᾶββᾶρα οἵ Τα θυ] 85 
ἴδ τη δτεὰ ἃπα οοτταρί. [ἢὼ Ρ᾽ αἴο 
ΔΙΑ ΚΙ μα 5110 ]Ὺ ΘΓΓΒ ἴῃ ΘΟΠ]ΘΟἰΤΙ Πρ’ 
Ἔτοσε σ΄. Βυῖ ἔτοῖη βιδιῃιι5, 1]. 
Κ. Ρ. 819, 4δΞΞ790. 81. Μ. 896. δῦὅΞξξε 
854. 49. Οὐ, Α. 1879. δ8:Ξ4. 18. 1 15 
οἶθαγ ἴῃαἱ Ῥ]αἴο ννυτοΐίθ ἢ: ἡμᾶς κα- 
λῶς Ἔσωσας ἐκ τῶν σΐγμα τῶν Ἑὐριπί- 
δου. Νοχί Μ81Κ]. νν6 1] τθαᾶϑ, καὶ, Ὦ 
παρθέν᾽, εἰ σώσαιμί σ᾽, εἴσει μοι χάριν ; 
ἔγοπη ιιορ. 1,. ἰν. 29, δ'υ14. ν. Εἴσῃ. 
ἙΑΥίΠοΡ, 1 αν νυυιτῖθη ἢ ἃ ἀϊνίβιουι 

480 

σίγμα τῶν. Τοι Ηε]]αάϊα5. ἴῃ ῬΠοῖϊα 5 
βίαϊθϑ {παΐ 1ῃ6 ατϑακβ Καρί σίγμα ὰπ- 
ἀδο!ηρά, ἀπὰ {πᾶΐ ὑπογυίου να τηῖϑῖ 
τοαά ἴῃ Χϑη, Ηδ8]]. ᾿ν. 4. 10. τὰ σίγμα 
τὰ ἐπὶ τῶν ἀσπίδων : ἀπ ἴῃ6 νψοτάβ 
1παΐ [ΌΠ]ονν, Ψψεύσει γ᾽ ὕμμε τὰ σίγματα 
ταῦτα, ταῦ 6 οσογΓοοίοα 1η [Π8 58Π18 
ὙᾶΥ, ὈΥ͂ ΒιΠἸΚΊηρ; ουΐ ἵννο Ἰεἰΐοτβ, δπὰ 
τϑδηϊηρ τὰ σίγμα ταῦτα. ΒΆγμΕ8 ἢ85 
τηοϑί ἹΠΟΟΓΡΘΟΙΙΥ͂ βἴνϑῃ τὰ σίγματ᾽ ἀλ- 
λέξαντες, ἃη4 ΔΙΌΒΡΥ. νΓΟΉΡῚΥ τὰ σίγ- 
ματα συλλέξαντες. 1 πᾶν {ἢ ΠΥ 
Ἔχ θα 1η6 τοϑάϊηρ οἵ τῃ8 οἱά εἀ]- 
Ἰοη5. εραά, Καὶ τοῖς ἐμοῖσιν ἐγ- 
γελῶσι πήμασι, Τὰ σίγμα συλλέξαν- 
τες, ὡς αὐτοὶ σοφοί. Αἴπεοη, Χ. ρΡ. 
4δδ. (᾿. ἀποσχέσθαι τοῦ σίγμα. [ϊ 
ὉΘΟῸΓΒ 4180 85 ᾿πἀθο πα ]α ἴῃ ῬΪδῖο 
(ἴῃ τὴς Οταίν]β ἂπὰ Τῇρωίοιυ8). 
Ῥογβοη. 6 ϑιρτηδίϑηαβ8. ἰδ θαυ }}ν 
ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪΘ ἴθ ΕΙ, Ιοη 389. σύ γ᾽ 
οὖν ἔσωσας τὺν σὸν, ὃ: σῶσαί σ᾽ ἐχρῆν. 
Ιῃ (Βα. Τ. 8571. {π6 τεάυπάδηοθ οὗ 1ῃ6 
ἸοΡ τ 15 ΤΘΙΊΔΓΚΔΌ]Ε : τυφλὸς τά τ᾽ 
ὦτα, τόν τε νοῦν, τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ. 

477. ταυτὸν ἴον τὺ αὐτὸ, ἐπε ξαηϊ6. 
479. “(ζεύγλῃσι ΑἸὰ., ζεύγλαισι 

γιθηιῦγ. 1,580. ἼΤΠοΙΘ 15. ἃ οσοηβίδηϊ 
ΘΟ βίο ἴπ {Π686 [ὈΓΠῚ5; 1 δαορῖὶ {Π8 
ἰογπηῈ" γηθη ΔΙΘ, οὐ ρᾶτῖ οἵ ἴῃθπὴ 
οῖνθ ἴὃ; Ὀυϊ 1 ἀο ποῖ ]ονγ οἱ [119 
θείη οὈίταάεδα σΟμίγαΥ το 81] οἵ 
{Πρθιη. Ρογϑοη. 81. Κ. δῃὰ Βταποκ 
ΡΓΘίοσυ [Π6 Ιοπ16 ἴοση. ἘΕ]ἸτΉβΙθου ννοι]α 
ν6 (εύγλησι νυιἱϊπουῦΐ {π6 « βαῦ- 
ΒΟΙΙ6α, ἃ5 ᾿Αθήνησι. ““Τῇβ ἀδί. ρ]0Γ, 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη [ΡΠ] Θ ΟΥΙΡΊΏΔ]]Υ͂ 
ἔγτοτη ἴῃ ποίη. Ρ]11.,) Ὁν Δηπθχιηρ' [ῃ6 
ΘΥ]Π]Δ0]6 σι, οΥ {π6 νοννεὶ ει. Ια. 
αν. αι. ὁ 75. Τῇ ἀδί. [ο]]ονν5. ἐπὶ- 
στάτην, Ὀθοᾶι56 ἐφίστημι ἴα κ65 1Π6 
ἀαΐ., ἃ5 446. δόμοισιν ἐπέστα. 

480. ““Α τριραγκαῦ]6 ᾿ηϑίδηοα οὗ ἃ 
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σπείραις ἔσωξε πολυπλόκοις ἄϊπνος ὧν, 
κτείνοισ᾽, ἀνέσχον σοὶ Φάος σωτήριον. 
αὐτὴ δὲ, πατέρα καὶ δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς, 
τὴν Πηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν ἱ ἱκόμην 
ξὺν σοὶ, πρόθυμος μᾶλλον ἣ σοφωτέρα" 

ἴγ4 Τελλίαν. τ᾿ ἀπέκτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον “ανεῖν, 
παίδων ὑπ᾽ αὐτοῦ, πάντα τ᾽ ἐξεῖλον ᾧΦόθον. 

Ἁ “4 ςε 3 ε »“, “ 74 40. 9, ΟΝ. γα δ 

καὶ ταῦθ ὑφ ἡμῶν, ὦ κακιστ ἀνὸρῶν, παθὼν, 

προὔδωκας ἡμᾶς" καινὰ δ᾽ ἐκτήσω λέχη, 

παίδων γεγώτων Ἐξ γὰρ ἦσθ᾽ ἄπαις ἔτι; 490 

ξύγγνωστ᾽ ἂν ἣν σοι τοῦδ᾽ ἐρασθῆναι λέχους. 
ὅρκων δὲ ᾧρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν, 
εἰ ϑεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι, 

ΘΟΡΡαρί τοϑάϊηρ, βαρροτίθα Ὀν νοῪ 
τηϑὴγ δηὰ ἴπ6 Ὀθϑί ΜΙ 55. ; [Ὁ0᾽ ἀμπέχων 
δι Ποῦ Πα. τη. Α...Β. Ὁ. 1} ΡΟ λας 
Ῥογϑοπ. 

482, ἂν. σοι φ. σωτ., 1 ̓ ιοϊα τι} [07 ψοιι 
ἐπ6 δθαοον, ἰϊο]ιὲ [Γ᾽ βαζοίι! : τ Τι τη 5 
ἤν {πὸ Ῥῇταβθ Κασθηι ρυώ [6}}86 αἰϊοιὶ, 
ἴο θ6 ἃ 68 6᾽ ογ΄ ρυϊάθ, 

485. Τίνας, "1. 42. ἀξυνετώτερος ἂν 
δόξας εἶναι ἢ ἀδικώτερος : Ἡδτοά, ἢ]. 
Θὅ. ἐποίησα ταχύτερα ἢ σοφώτερα. 
ΤῊ Τιαΐ. ἸΔἸοΙῚ 15 [Π86. βατηθ: (ΟἿ. ρῖῸ 
ΜΠ. 29. Νβα ἐϊθϑηίϊις ἤδο ἴῃ ΠΠππὶ 
ΘΥΟΙΊΘΙῈ ν᾽ 687, φιμαηιν ὑθ} 15. 

487. Ἐ]ΏΊΒΙ6Υ γθαι 9 ὕφ᾽ αὑτοῦ, ννῃϊοῖι 
ἴῃ8. 5688. βθθῖη8 ἴο τθῆυϊγθ. ΕῸΪ ἴΠ8 
Β[ΟΓΥ͂, 888 Ονιά, Μίοι. νἹ!. 

. “πάντα δ᾽, ὙΠΟ ἰϑ δα 8}}Υ ροοά, 
Ι,. δόμον Τἰδ. Ῥ. δῃὰ ἴῃ ΤΠΔΓΡ. Β,᾽ 
Ῥογϑοη. ἘΠΙ βου σοηβιοι5 πάντα δ᾽ 
τὴ ἢ Ὀοίΐοῦ. Τη6 ργϊποῖρῖθ 15 οχ- 
Ρἰαηρα ἴῃ ἰῃ68 ποίβ οῃ νυ. 966. πάντα 
δ᾽ ἐξ, φ., 56. σοῦ, γοηιουθα ξγ 0) ψ0ιι ΘΌΘΤῊ 
80Ίγ 06 Ὁ ὕβαν. Ῥῆοη, 998. ὡς εὖ 
πατρὺς ἐξεῖλον φόθον. 

488. παθὼν, 56. εὖ, αἰι]ιοιιρῖ, τοῖν 
μαῦνθ γτϑοοῖυθα {1686 δε) 6115: 1115 6111 818 
15 ποί!οϑα Ὁν Βοβ, ψψῇο δῖνεβ 85 ἃῃ ἴῃ- 
βϑίδηοθ ΤΠ θορηβ 111. Οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τὸ 

᾿ μέγιστον ἐπαυρίσκουσι παθόντες. Τη 
ν. 690. κακῶς ἰ5 ἴο Ὀ6 βαρρ!ϊοα ψ πῃ 
1ῃ8 δᾶτὴηβ νεῖ. 

491]. ξ. ἂν ἦν, {{ τυοιιϊὰ 06 δτοιιδαῤίθ. 

9. Ἃ ““σὐγγνωστ᾽ ἂν ἦν ΑἸὰ, Ε. συγγνωστὸν 
ἣν .Α. Β. Ὦ. (Οοιῖ-. Εἰ. 1 Ῥογϑοῃ. 
Οἷι {Π6 οπιίββιοη οὗ ἂν, 5686 Μαίϊ(ῃ. (τ. 
σι, ᾧ 608. Οὔ5. 1. 

402, Αἴϊοι φροῦδος [6 νον Ὁ εἰμὲ 15 
οἴϊβη οὐηϊ θα : 850 8[{8Γ ἐτοίμος: 8668 
γ. 612. 

ἔχω ἴον δύναμαι. “Ἡρο. 761-- 769. 
ὋὉρώ. τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν. 
Ῥμαοη. 418. Ποῖον τί τοῦτ᾽ ἔλεξας : 
οὐκ ἔχω μαθεῖν." ἘΕ]ΠΙ5]. 

492. “εἰ ϑεοὺς δ. ΡᾺ Τῇβ Γοβί, ἃ9 
18 ΡΘΏΘΙΑΙΥ τοαΐ, ἢ ϑεούς, ὅ86}ο0]. 
ϑοῃϊη. ρΡ. 768. δὰ. Ἤβιβκ, ἢ ϑεοὺς 
νομίζω." Ῥογϑοπ. ““1ὴ ἴνο ααθβίοῃ8 
γον. τη} } ν οχοΐϊαθ βοῇ οἴἢογ, 
πότερον (οΓ Δι, πότεραλ)--- 1 ἰδ Ραῖΐ, ΟΥ̓ 
ἂρα----ἤ : οΥ εἰ----ῆ, ρΑΓΠΟΌ]ΑΓΪῪ ἴῃ ἴη- 
αἰτθοὶ ααβϑθοηβ; ΟἿ εἴτε---εἴτε : ἴῃ 
Ερὶς ροβίγυ α]Ξο ἢ---ἢ, 8. δὴ ἢ τ Ὰς 
190, Μαιη. αν. ὅτ. ᾧ 609, ἘἸμ8]. 
βῖνϑϑ {π6 [Ὁ] οννιηρ' 84 αἸ110Π8] Ἰηϑίδησο5 
ἤροι Ἡοπιοῦ: 1]. Ε. 671. Μερμήριξε δ᾽ 
ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ δυμὸν Ἢ 
προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι, 
Ἢ ὅγε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ ϑυμὸν 
ἕλοιτο : 014, Β. 299. τλῆτε, φίλοι, καὶ 
μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δάωμεν, Ἢ 
ἔτεον Κάλχας μαντεύεται, ἢὲ καὶ οὐχί. 
ΑἸδο Ποπι ἰῃ6 Τταροάϊδηβ ; ̓ βεἢ. 
Ῥνοιηῃ. 779. δΔίδωμ᾽. ἑλοῦ γὰρ ἢ πόνων 
τὰ λοιπά σου Φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν 
ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ: ΟΠο. 758:Ξ744, Οὐ 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

ἷ ὦ : Ἶ 
ἢ καινὰ κεῖσθαι ϑέσμι ἀνθρώποις τανῦν, 
ΕῚ Ἁ 7 , ΕῚ 3 Ἷ 95 .] 57, 37 

εῆ εις ξύνοισθά 52 εἰς εἷ- ουξ ευορδος ων. 
- , , 

φεῦ δεξιὰ χεὶρ, ἧς σὺ πολλ᾽ ἐλαμδβάνου, 
“ 7) ἤ 

καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην κεχρώσμεθα 
.ο Δ ΝΥ) « 7 

κακοῦ πρὸς ἀνδρὸς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 
ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι κοινώσομαι, 
δοκοῦσα μή τι πρὸς γε σοῦ πράξειν καλῶς, 

γάρ τι φωνεῖ παῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, 
Ἢ λιμὸς, ἢ διψῇ τις, ἢ λιψουρία Ἔχει : 
[ἢϑγϑ αἰβξοὸ Ῥούβοῃ ἔοτα ἃ σοπ]θοΐυτθ οὗ 
Θίδη]ου μα τεβιογθα εἰ λιμός : ΒΙοηνῇ. 
Πὰ5 τρίαϊπθά δηὰ ἀοίεμάθα ἴῃ οἱά 
τϑδαϊησ, ταίθστηρ ἰο ν. 877. οἵ {}}8 
ΒᾶΠη6. ΗΪΔΥ : εἴδωμεν ἢ νικῶμεν, ἢ νι- 
κώμεθα.] ὅϑορῇ. (Εά. Ὁ. 97. οἵδε γὰρ 
κρινοῦσί γε, Ἢ χρή σε μίμνειν, ἢ πο- 
ρεύεσθαι πάλιν. Οἱ 1Π6 5ἰγοησίῃ οἵ 
1Π 658 Θχϑιηρ] 68, ΕΠΙΏΒΙΘΥ (ΔΙ Πουρἢ ἢ 
δάπη5 [Πϊ εἰ 15 1ῃΠ8 ᾿ποῦθ 58] σοη- 
Βί Γασοη ἴῃ Ἰαΐθν ΨΤΙ6 15} Π85 τεϊαϊπϑα 
1η6 τϑοοϊνϑα τεϑάϊηρ ἤ. [Ι͂ὴ Εύτγ. Τοη 
771. να ἢᾶνβ εἰ δίϊεν μανθάνω : πρὶν 
ἂν μάθωμεν --- Εἰ ταυτὰ πράσσων δε- 
σπότης τῆς συμφορᾶς Κοινωνός ἐστιν, 
ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 

494. ““ ϑέσμι᾽ ἀνθρώποις. ὙΠ" τηοϑῖ 
664. ; τῃπ8 ἴῃ6. ὅ0ῃ01. οὐ “ βοῃ 68 : 
τἢ5 811 Μ55. ψψῆοβθ νἅγιοῦβ ΤΘα]η 85 
ἴᾶνθ θεθη ποίθρα ἄἀονη. Βυΐ ἴῃ8 δὰ. 
οἵ Γιβοᾶτι5 ΔΠΌΤαΒ. ἃ ΨνΘΎΥῪ ϑρεοίοιι8 
τραά!ησ, ϑέσμ᾽ ἐν ἀνθρώποις : [ΕἸτη8]. 
βρϑοιῆθβθ. ἴοι οἵπον ΜΙ 55. νι οἢ ἢἂνθ 
ἐν.) ΕῸΓ ἴῃ6Γ8 ἃΓΒ ΤΏ ΠΥ ΠΟΊΉ8, νν ὨΙΟἢ, 

Ὀθῖπρ ἴῃ ἴῃ6 5ϊηρ. ΟΠΪΥῪ τη8ΒΟᾺ]Π6 Οὗ 
ἰϑιητηϊη8, Ὀθοοτηθ πθαΐεν ἴῃ ἴῃ6 Ρ]ατΓαὶ, 
85 δίφρος δίφρα, κύκλος κύκλα, κέ- 
λευθος κέλευθα, δεσμὸς δεσμὰ, σῖτος 
σῖτα. ὅδε Μυβρτ. Ηδ]. 428. Απὰ 
ἱπαθθὰ Βυάεουβ δηὰ Η. ϑίβθρῃ. οἱΐβ 
αἶϑο “εσμὰ, πη δαΐπογβ πόνον οὗ 
ἸΠίθυιου ποΐθ, ῬΏΑ]ατΘ δπ4 Νοῃηυβ; 
ἃη4 δίαρῃ. Ἔνθ βυβρθοίϑ ἴΠ6 ρᾶββᾶρθ 
ἴῃ ῬΏΔΙΑΓΙΒ ἴο ὍΘ οοτγαρί. Βαΐ 1ῦ [5 
δχίδηϊ 1η ἴ1ῃ6 Αἰθχαπάθγ οἵ ϑορῃ. ἴῃ 
Βίθρῆθηβ ν. ἼΑστυ οὐ γάρ τι δεσμὰ 
τοῖσιν ἀστίταις πρέπει. δ ρ]υτν, λύ- 
χνα 15 αϑ64 Ὁγ Ηετοα.Ἰϊ. 62. 158. Εἰγ. 
Ογε!. 814. δηὰ 11 Ξῃ οι] με τγϑθεϊογβα ἴο 
ΑἸοΘυβ ἴῃ Αἰῃθη. χ. ρ. 480. Ὁ. χὶ. 

Ἑιπρ. θα. 

ὅοο 

Ρ. 481]. Α.᾿" Ρογϑῦη. Το 1}15 115ῖ δὴ 
τράχηλος, ἐρετμὸς, τάρταρος, ῥύπος, 
μηρὸς, μόχλος. 

τανῦν. ““Τῃ6 8γΈ0]6 ρα θην 
βίδηαϑβ τὴ ἴΠ6 δύσαβ. πϑυῖ. νυ ἢ Δάν Ὸ5 
86 ῬΓΘΡΟΒΙΠΟἢ5 ΔΟΟΟΠ ρα ΠΙΘ ἃ Ὀγ 1Π6ῚΓ 
6856 ἴῃ [Π8 56η86 οἱ δανειῦβ, 6. ΓΤ, τὸ 
πάρος, τὸ πρόσω, ἴον 18 51Π|ρ16 πάρος, 
πρόσω : τὸ πρὶν, ξογηιογίμ, τὸ πάλαι, οὗ 
οἰά, τὸ αὐτίικα, ἱηιπιραϊαϊοίῳ, τανῦν, ποι, 
τὰ μάλιστα ἃπὰ ἐς τὰ μ., πιαχΐπιο, τὸ 
πάμπαν, τὸ παράπαν, ονϊὶνοὶυ." Μαί. 
στ. στ. ὁ 280. : 

495. Ἐπν. Οὐ. 590. σύνοιδα δείν᾽ εἰρ- 
γασμένος. ὅ6ε αὔογε 26. 961. Δίαιἢ. 
στ. σι. ᾧ 547. 2. 

497. κεχρώσμεθα, τῦ0ῷὸ ἤαῦθ δθ6)ὶ 
ἐοτιοἰιοα,, εἰαςρθα, οηιδγλασθα,, τιοῖ τῦ6 μαῦὺθ 

δϑθη, ροἰ(ιιΐοα, ἃ5 Νίυβστ, ΓΘηκ 8. [{, 
ἼΠ6 ἀδυινδίιο 15 ἰγοῖη χροοὶ, οσιἱμίϊς, 
ννῃθη 06 χροΐζω, (νν ἢ ΓΟΓιῚ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 
Ἐπρ. Ηδστδο]. 915. Ἥδας τ᾽ ἐρατὸν 
χροΐζει Λέχος χρυσέαν κατ᾽ αὐλάν :) 
δηα οσοπίταοίρα χρῴζω: ῬΠορ. 164]. 
σοί γ᾽ εὖ λέλεκται, γόνατα μὴ χρῴζειν 
ἐμὰ, ϑὅ.Πο]. ἅπτεσθαι τῶν ἐμῶν γονά- 
των. Τυβίαι 5 αἰδοὸ (αυοίθα Ὀγ Η. 
δίθρῃθη5. ὉΠᾺ6Ρ χρώζω) δχΧρίαϊπθ. κε- 
χρώσμεθα Ὀγ ἤγουν ἱκετεύθημεν κατὰ 
δεξιὰν καὶ γόνατα. Ῥοτβοπ ου Οἵ. 909. 
ἴῃ ΘΧρ ΔΙηΙ Πρ ἴῃ 6. 5ΠΠΉ11ᾺΓ νΘΓῸ χραίνω, 
ΟὈβογνθθ ἱμαῖ ἴΠ6 Τταρθάϊδηβ ἅτ ἴοπα 
οὗ τϑϑίουηρ ψψογὰβ ἴο ἴῃθι" ἴτὰθ δηά 
ῬΓΙΓΩΙν 6. βρη Ποαῖοη. ἘἸ]ΙηΒΙοΥ ἢὰβ 
βαϊϊοα κεχρῴσμεθα. 

499. κοινώσομαι, 50. λόγον : ἴῃ ε6]- 
11Ρ0515.15 ΒΡ 0] 16α 1π ν, 807. 

800. “ δοκοῦσα μέν τις Τῶυκ ΑἸά. 
8η6 τηοβὲ οἵμϑῖβ : μέντοι ὅ6ῃ0)]. μέν τε 
1,586. Ετγοτη ἃ νϑιΓιουβ γϑδαϊηρ οἵ {{π| 6 
Μ5. Ὠ. Μιυβρτ. Πα βαιῖϊρα μή τι, ἴῃ 
γν]6ἢ 1π6 ΜΙ. (Οὐ. σοΙποΙ 65. ογϑοιι. 

19) 
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ὅμως ὃ" ἐρωτηθεὶς γὰρ αἰσχίων φανεῖ" 
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, 
οὺς σοὶ προδοῦσα καὶ πάτραν, ἀφικόμην: ἢ 
ἢ πρὸς ταλαΐίνοις Πελιάδας; καλῶς γ᾽ ἂν οὖν 
δέξαιντό μ᾽ οἴκοις, (ὧν πατέρα κατέκταοινον. δο0ὅ 

ἔχει γὰρ οὕτω. τοῖς μὲν οἴκοθεν φίλοις 

ἐχθρὰ καθέστηχ᾽ " οὗς δέ μ᾽ οὐκ ἐχρῆν "Οἱ 

δρᾷν, σοὶ χάριν φέρουσα, πολεμίους ἔχω. 

τοιγάρ με πολλαῖς μακαρίαν ἀν᾽ “Ελλάδα 

ΕΠΠ15]. Π85 δάϊιθα ὑῃ6 Ἰῖηθ Ἰηϊθιτορα- 
τνοὶγ, δοκοῦσα μὲν τί πρός γε σοῦ πρά- 
ἕειν καλῶς ; ἃ5 ἴῃ ν. 910, σὺ γὰρ τί μ᾽ 
ἠδίκηκας ; ΜΏΘΙΘ τί 15. δαυϊναϊδηΐ ἴο 
οὐδὲν νἱςποὰΐ ἃ Ἰη ΘΥτοσδίοη : αἱ ἴῃ 8 
ΒΔΤη6. [ἴπ|ὸ ἢ6 ΤΕΠΊΔΙΚ5. {π8ΐ δοκῶ μὴ 
πράξειν καλῶς 15 ποῖ τρεῖς, Βαϊ οὐ πρ. 
καλ. Μαιίῃις πονονο, ψῇ ΠΟΙ 
ΘΟΠΟΙΘ ἢ 614 ἄρτθθβ, σοηΐϊθηαβ ἴῃ [ἀν ΟῸΡ 
οὗ μὴ, ἃ5 θεΐηρ' Θοπηθοῖθα ννἢ πράξειν, 
ποΐ δοκοῦσα, πιὰ υιβθα ἴῃ [6 5816 νὰν 
ἃ5 ἴῃ ν. 838. 771]. ΤΠ ἴοτοβ οἵ μὴ 
ἀπ8 Δηοῖ ἰο ἴῃ6 Τιαἴ!η ηιπΐηιο, πὰ 
μή τι ἴο πὸ πιϊηϊπειηιν αιυιῖείθηι. 

πρός γε σοῦ: “γε 15. ΡΘΟΙΠΙΔΗΥ 
ΘΙ ΡΠδϊα : ῥΓοηι διιοῖ, α υυγοίοἶ, αϑ μοι: 
ὅοΡΗ. ἘΕ]. 612. ποίας δέ μοι δεῖ πρός γε 
τήνδε φροντίδος -᾽ ἘΠτη8]. 

801. ὅμως δ᾽, 56. κοινώσομαι: ὕμως, 
τῆ 8 ΘΙ ΠΡΌ ΘΔ 566, 15 ΡΘΏΘΙΆΠ ΠΥ ἰου πα 
αὖ ἴῃ6 δηὰ οὗ ἃ νϑῖβα : “β.ῃ, 5. ος ΤῊ, 
709. πιθοῦ γυναιξὶ, καίπερ οὐ στέργων, 
ὅμως, 86. πιθοῦ: Ῥρῖθ. 900, πᾶν δ᾽ 
ἀναπτύξας πάθος, Λέξον καταστὰς, κεὶ 
στένεις κακοῖς, ὕμωδ" 86. λέξον, ὅΞ'68 
ΒΙοιλΠο] 4 5 ποῖθ. 1η ν. 282. αὔόνϑ, [Π6 
ΡΓΌΡΘΓ Ραποίμδιίοῃ νγοῦ ΡΘΓΒΔΡ5 Ὀ6, 
Ἔρήσομαι δὲ, καὶ κακῶς πάσχουσ᾽, 
ὅμως. 

802. ““Επηΐϊὰ5 ἃρ. (Ἰο. ἀδ Οταΐ. 1]. 
58. Θιιο πὲ ἢϊ6 υογΐαηι φιιοα τ{67 

ἱποϊρίαην ἱπρυθαὶ} [λοπιιίηι ῬωϊογΊ αΉλΊ16, 
ἀπηθ αὐ Ροίϊα πἰϊας }᾽ Ῥούβοῦ. (ὐοιη- 
ῬΆΙΒ (ῃ8 νγοταβ οἵ Π14ο, 45 π. ν. 699. 
Ἐπ᾿ αὐ ἃρο 1 ΓαΙΒΌΒΗηΘ. ῬΡΟΘΟΒ. 1Γγ3ἃ 
ΤἸΟΓΘ5 ΕΧρθυαΥ 7 
5608. (ἢ, 82. οἴκους δ’ οὺς προδοῦσ᾽ 

ἀφίκετο: 996. νυμφιδίων ἕνεκεν Λε- 
χέων, ἅ σοι προλιπὼν ἀνόμως "Αλλῃ 
ξυνοικεῖ πόσις ξυνεύνῳ. Ῥυν. Η 66, 980. 

σοὶ, [07 ψοῖιν 8αΐθ. ὅ.866 115. 188 οἵ 
1ῃ6 ἀαἴ. Θχρ! αϊηϑά 1ῃ ν. 6. 

ἀφικόμην, 56. δεῦρο : 82. Ηεο. 953. 
συμπιτνεῖ δμωὶς σέθεν, Λέγουσα μύθους, 
ὧν κλύων ἀφικόμην. 

804. “καλῶς γ᾽ ἂν οὖν ΑἸά 8, οοΥ- 
ΤΘΟΙΪΥ : τανῦν 1,886. τὰ νῦν ΕἾΟΥ. τ᾽ ἂν 
οὖν, ἴοτ τοι ἂν οὖν Βταποῖκ, 888 θεῖον 
δ88. ψ ῇΘΙΘ πῸὺ Ψαγιαίίοη, δἱ ᾿ἰθᾶϑὶ 1π 
018. Ρἤγαβθ, 15. Ποῖ 664.᾽ Ρογβοη. ἕα- 
λῶς 15 υϑθα ΙΓΟΠΙΟ]]γΥ, ἐλθῳ τυοιι ρἱὺὸ 
ηι6 ογϑοοίῃ, α Κῖπα γϑοθρίϊοη : οἴ, ν. 
614. 

506, ““ΤΊῇδ {γ]βυ}] Δ Ὁ]86 πατέρα ἴῃ 
118. Ῥοβί δου ἸΠ]αΓ65. 1ῃ86. ΠΆΤΙΩΟΠΥ͂ οἵ 
1ῃ6 νβῖβθ. ΤρατΙρ 488 ΝΘΡῪ ΓΆΓΘΙΥ 1Π17Ὸ- 
ἀπιοο5. 5681 οἵ {15 ἀθϑουιρίοη ἴῃ ἴπ6 
Οἷα ον ΡΙΆγ8, θυΐϊ ποῦ υῃίτεαθηί ἴῃ 
1Π086 οἵ ἃ ΠΠ0}8 τϑοθηὶ ἀαῖθ. Η6ο. 727. 
ἐλθοῦσ᾽, ἐφ᾽ οἷσπερ Ταλθύθιος ἤγγειλέ 
μοι: 1240. ᾿Αχθεινὰ μέν μοι τἀλλότρια 
κρίνειν κακά. 68 αἷϑὸ Οὖἷ. 60. 244. 
487. 670. Ῥμοη. 79. Α ἴδνν ᾿ηϑία ποθ 
αἰθὸ σου ἴῃ Δ ΒΟΥ] : δ. “Πῃ:. 
1050. Βα. 107. Ῥαοῖβ. 171]. 992. 
ἘΠηη51. Τῃ6 ροβιϊοη ἴῃ ἴμ8 ββοομὰ 
Ῥίαςβ, ἃ5 ἴῃ ν. 876. ϑήσω, πατέρα τε 
καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν, 15 Θαυα}}Υ οὉ- 
76 Ποπδθ δ. 

506. τοῖς μὲν οἴκ. φίλοις ΤΕίδυς ἴο 
πατρὸς δόμους, ἀηὰ οὗ» δέ μ᾽ οὐκ ἐχρῆν 
κακῶς δρᾷν ἴο τάλαινας Πελιάδας.: 

807. ἐχϑρὰ καθέστηχ᾽, Ππογὰγ: ἰ 
αηὶ 8οΐ ἀοιυι α5 Ππαιθ[ ιὶ, κ. 6. 1 μαυθ δ6- 
δοητθ, ΟΥ̓ ΒΙΤΩΡΙΥ 1 ἀπ. 

809. πολλαῖς : 1. 6. ἐν πολλαῖς. 
Τῆυς. 1. 6. οἱ πρεσδύτεροι (ἐν) αὐτοῖς. 

“« Ἑλληνίδων ΑἸά. Αἰοχαπάον Δ Π6- 
ἴοτ. Ρ. ὅ80. ε. ΑἸά. ἀῃὰ 41} εἀἀ. Ἔχοθρῖ 
1,486. νυνί Θχ διι5 ἀν᾽ Ἑλλάδα ννἢ 
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ἔθηκας ἀντὶ τῶνδε" ϑαυμαστὸν δέ σε 
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610 
Ν ᾿ ι ὑπ ΠΝ ΣΤΟΝ 
ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἔγω, 
εἰ φεύξομαί γε γαῖαν ἐκδεθλημένη, 
Φίλων ἔρημος, ξὺν τέκνοις μόνη μόνοις. 

κοιλόν γ᾽ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμΦέω, 
Ἁ 3 .«“ ἢ Ὁ “, 3 

πτωχοὺς ἀλᾶσθαι παῖδας, ἢ τ ὧι ἡπι, ζι 
37 ’ 

εσῶσοα σε. 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν, ὃς κίξδηλος ἢ, 
τεκμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφῆ, 

ἀνδρῶν δ᾽ ὅτω χρὴ τὸν κοικὸν᾿ διειδέναι, 
οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι; 

Χο. δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, δ20 
͵ 

ὅταν Φίλοι φίλοισι συμδάλωσ᾽ ἔριν. 
᾿ ο »} ’ὔ 

Ια. ᾿δεῖ μ᾽, ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν, 

Β. ἢ. Οοἱϊ, ΕἸ. καθ᾽ Ἑλλάδα Α. Τὸν 
“Ἑλληνίδων Ἡφτοαϊαπα5 πὰ ὟΊ]οΊβοη. 
Απροὰ, Οτ. ἴ. ἢ. Ρ. 90. Ἑλλάδ᾽, ἂν 
Ὀδίηρ' οτηϊτ6 ἃ ἴῃ ΘΟηΒθαιθποα οἵ Ἃἢ8 
ΡΓΘΟΘάΙηρ 5υ}} Δ Ὁ]6. 1 ἢᾶνθ Ὑμογθίοσο 
Θαϊ6α {Πᾶὺ νν θη ἢδ5. Ὀοΐῃ τπογῈ ἃυ- 
{ΠΟΥ ἃ πα τηογα δἰεραηοθ. ἡ Ρογϑοη. 
ΕἸταβίον ἀουδίβ γνοῖμεν ἀν᾽ Ἑλλάδα 15 
ἀρβίβηβι 16, ἀη}655 νν ἢ πολλοῖς, νυν ὨΙΟ ἢ 
15. ποῖ βᾷῃοϊοηβα Ὀγ ἃν δίϑδ. Ηδ 
1ΠΘΓΘίοσα τοΐαιῃ5 Ἑλληνίδων. 

510. ““Βεοκ παθ εαἀϊίεα ϑαυμαστὸν 
δέ σέ γ᾽. Βαϊ ὦ νοιυοί σαλιπυΐ 5178} 
οἰϊδίοηι ἴτι {6 θγιὰ ΟΡ α Ὁδγ86, τὐηίθ55 ἐΐ9 
Ργϑοραϊηρ δμἰἰαὐί6 ὑ6 ἰοιρ. δ ρει- 
Πθινβα {πὲ {Π15 ρᾶ ΡΟ] 8 ννὰϑ ννδηϊπο : 
θυῖ ἀἸα ποΐ 5668 1Παΐ 1ἴ 5Βῃου]α 6 ρῥ]αοβα 
Θἰβθύνῃθτθ. ΕῸΣ ἴῃ ρΘηΘΓᾺ] ἃ [αἱ] βίορ 
15 ῥἰδοθα αἰίξει ν. 51}. δῃὰ ἃ βῃουίεν 
016 δου 618. Βυῖΐ 5Ξ1π66 ἴογ φεύξομαι 
δὲ, ἴὴ ΑΙάυ5, {Π6 ΔΙ55. 4. Β. ἢ. Εἰ. 
1,. αἴοτα φεύξομαί τε, νψϊ]6 ΗἩ Θγοάϊαη 
ΟΠ 5. ὈοΐΠ, 1 Πᾶνα αἰΐθγεὰ 1ῃ6 ραπο- 
ἰαδίίοη, 8ηἋ [ὉΓ τε πάνθ δυδϑβιταϊοά 
γε, ΟΝ ΔΩ ΟΠ6 τηυϑί 566 σδῃ Ὀ6 
ΘΔΒΙΪΥ ΘοΙΓαρίεα Ἰηΐο ἴῃ οἰ 6, οΓ' Ὀ68 
Ἰοϑί ἴῃ ἴῃ6. βϑισοθθαϊηρ 50}140]6 γαῖ," 
Ρργϑξοη. 

18, φίλων ἔρημος. 
566 ν. 5]. Ηρο. 1198. 

ξὺν τέκνοις μόνη μόνοις. Ἑπτ. Ηρα. 
1190. μόνον δὲ σὺν τέκνοισί μ᾽ εἰσάγει. 

514, καλὸν, ἸΤΟΠΙΟΔΠΥ ἴον αἰσχρὸν, 
85 γγ8 58, πιιμοἷ, το ψοιν ονθεϊξ, α πο 

Οη τ δοηβίγ. 

οΠαγαοίον (ογϑοοίἶ : ἘΜατ. ΤΡ. Α. 805. 
Καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας : 
Ῥμοη. 885. Θήθδαις κάλλιστον ὄνειδος, 
γνῃογθ (ῃ6. 560]. νν8Ὲ}}] γϑιηδτκβ : ἔστι 
δὲ τὸ ὄνειδος τῶν μέσων λέξεων, ὡς καὶ 
τύχη, καὶ δόλος, καὶ ζῆλος. 

815. ἥ τ᾽ ἔσωσά σε, 1. 6. ἐμέ τε, ἣ 
ἔσωσά σε: 566 1ῃ6 ποίϑ οη ν. 264. 

616. ΤΠ νογὰβ οἵ ἩΠθορηῖβ 119. 
οἰεα ὈΥ ΕἸΠη58]. 16 ΨΘΙῪ ΡΆΓΆΠ]ΕΪ : 
Χρυσοῦ κιδδήλοιο καὶ ἀργύρου ἄνσ χετος 
ἄτη, Κύρνε, καὶ ἐξευρεῖν ῥάδιον ἀνδρὶ 
σοφῷ. Ἑἰ δὲ φίλου νόος ἀνδρὸς ἐνὶ 
στήθεσσι λέληθε Ψυδρὸς ἐὼν, δόλιον δ᾽ 
ἐν φρεσὶν ἦτορ ἔχει, Τοῦτο δϑεὸς κιθδη- 
λότατον ποίησε βροτοῖσι, Καὶ γνῶναι 
πάντων τοῦτ᾽ ἀνιηρότατον : οἷ. Ἐπιγά ον 
ν. 4]. 

518. Χρὴ, 1 ἰ5 ροΞρεῖδίο. Ἡο. 8570. 
Οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης δρῶ 
Θάρσος παρ᾽ ἡμῖν, ὥς ποτ᾽ εὖ πρᾶξαί 
με χρή: 978. 4λδοῃ. Ῥτοι. 809. 

519. οὐδεὶς χι ΞΞΠάκΚβρθᾶτγθ ἴῃ Μδο- 
Ὀδῖὴ : ἐλθγο ἰδ πὸ αὐτί Τὸ ἤπια {6 πιϊη ᾿ς 
σοῃδίγοἰΐοτ, ὧν {6 ἔαοθ. ὅ8εθ Ἦβδο. 
979. 

δ20. Οη Ἃ{Ἰπ φυδηίῤν οἵ ἰάομαι 568 
ἴη6. Ὀθοϊηπίηρ' οἵ Ρογβοη᾿β Ῥγαεῖ, ἴο ἴΠπ6 
Ηδουθᾶ. 

522. ““ ἔοικα εἀ. Δαβρτ. ΟΥ̓ Δ ΘΙΤῸΣ 
οὗ ἴῃ ῬΓΘ55; νι ἢ 185 ΜΟΥ ποῖϊοθ 
1θβι ΔΩΥ οη6 5ῃου]α 6 πιϊδὶϑα Ὀγ ἃ 
[αἴ58 1Ιάφρα οἵ οἱερᾶηοθ." Ρογβϑοη. (Οἷς 
998, 

Ὁ 2 



δ2 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἀλλ᾽ ὥστε ναὺς κεδνὸν οἰακοστρόφον, 

ἄκροισι λαίΦους κ ασπέδοι ὑπεκὸραμεῖν κροισι λαίφους κρ ς ραμ. 
τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, “γλωσσαλγίαν. 

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν, 
Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυκληρίοις 
σώτειραν εἶναι ϑεῶν τε κἀνθρώπων μόνην. 
σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νοῦς λεπτὸς, ἀλλ᾽ ἐπίφθονος 
λόγος διελθεῖν, ὡς "ρως σ᾽ ἠνάγκασε 

“ 5 ’ὔ 9 ἣν 3 -“ ’, 

τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας. 

823, “ ναὺς Τ8κο. νηὸς ΑἸά. δηά 
ΖἜβοι, ΤΠ60. 62. Ποιὰ ννίθποθ ψ αϊοκ. 
οἡ Ηϊρρ. 1226. 5 ἰπιϊπηαϊεὰ {Ππᾶϊ 11}15 
νΘΙΒ6 15 θοιτοννϑα." Ρογϑοη, 

624. ἄκρ. λ. κρ. ὕπεκδρ. [0] ἸΠ5]6Υ 
{τὰ Π5]ἴθ8 11 αὐὐτἶν μευ βαϊίς : 80 114.16}} 5 
1,6χ. αὐέ, θυοΥῳ 5ζἰίο, ο΄ Ξαὶϊὶ 561: Ὀὰΐ ἢ 6 
[Ο]]Ποννῖπρ' ρᾶββαρα ἔτοπῃ ΑτὐἹδίορῃ. Βὰη. 
999, ν}}] βίονν [ῃδὶ {{Π||515. ηοΐ σοΙγεοῖ : 
᾿Αλλ᾽ ὅπως, ὦ γεννάδα, Μὴ πρὸς ὀργὴν 
ἀντιλέξεις, ᾿Αλλὰ συστείλας, ἄκροισι 
Χρώμενος τοῖς ἱστίοισιν, Εἶτα μᾶλλον, 
μᾶλλον ἄξεις, Καὶ φυλάξεις, ἡνίκ᾽ ἂν 
Τὸ πνεῦμα λεῖον καὶ καθεστηκὸς λάθῃς : 
νν ]Οἢ 15 ἴῃ π8. νν6}} δχραϊηθα Ὀγ ἴΠ8 
5600]. : τοῦτο δὲ εἴρηκεν ἐϊς μεταφορᾶς 
τῶν πλεόντων, οἵ, ὅταν πνεῦμα σφοδρὸν 
ἐμπνεύσῃ, συστέλλουσι τὰ ἱστία, ἵνα 
μὴ τῇ βιαίᾳ τούτον φορᾷ ἀνατραπείη τὸ 
σκάφος ,χαλῶντες δὲ ἤδη κατὰ μικρὸν 

ἄγουσι τὴν ναῦν εἰς τὸ πρόσω τοῦ πλοῦ. 
ἄκροισι δὲ, τοῖς ἐν ἄκρῳ δεχομένοις τὸ 
ἡνεῦμα, καὶ μὴ κατὰ τὸ μέσον. 718 
ΘΧΡΙΒϑϑίοη {πϑγθίουα ἀϊνεθίεα οἵ τη8- 
ἱΆΡ ΠΟΙ ΤηΘ8Π8, ἐο πιδοί τὐαγὶΐμ απα 71ι:- 
αἰοϊοιιδίμ, εὐἱτἢ, σαίην απὰ αἰἱδραϑϑδιοναΐα 
γραβοπΐηρ, ψοιῖιν" ἐνιοοηδἰαογαΐθ ἰοφιιαοϊέῳ. 

δ26. “καὶ λίαν 56 ἸΠ0Γ6 ΘΙηρ ΒΔ. 
τη λίαν. Εατ. Ηρα. 1286. Ἐπείπερ 
οὕτω καὶ λίαν δρασυστομεῖ, ΑΤ. ϑίορῃι. 
Βᾳυ, 1228, Τοὐμόν γε φράζων ὄνομα 
καὶ λίαν σαφῶς. ϑ΄τη11αΙ ἴο {Π|8. ὯΓΘ 
καὶ μάλα δηὰ καὶ πολύ: εἴ, 897." 
Ἐππεί. ἤομι. Οἀ. Α. 46. Καὶ λίην κεῖ- 
νός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ. ὅϑορῇ. 
ῬΏ]]. 380. καὶ ταῦτ᾽ ἐπειδὴ καὶ λέγεις 
δρασυστομῶν : (ΒΑ. Τ' 412. λέγω δ᾽, 
ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας : [8 
ἴννο Ἰαῖίε᾽ ραββθᾶσθθ [ὩΔΥῚ γΘηθν ἱ 
ἀοαθι[α] ψ μϑῖμ6ν καὶ αἴτει ἐπειδὴ 4068 

ποῖ ταῖμον Ὀδοηρ ἰο 1Π6 νοστῦ. ἀπ 
ΟὈβουναύίοη οὐ ΑΡηΟΙ 45. οα ΤΠἤυο. ἵν. 
10. την Ὀ6 ΔρρΙ]ΟΔ]6 Πθγα : ψυνὲ δ᾽ εἴ 
τῳ καὶ ἀσφαλέστερον ἔδοξεν εἶναι, με- 
ταγνώτω. “Τῇ ἴογοβ οἵ τῃ68 δοη]. καὶ 
15. ΘΧριΙ!Θβεθά ἴὴ Πρ] 5ἢ ὈΥ̓͂ ἰαγίηρ Δ ἢ 
ΘΙΠ ΡΠ ἃ515. Οὐ ἴΠ6 ΔΌΧΙΠΑΤΥ νορὺ, “Νὸ 
οὔθ 8μου!ὰ ἤᾶνθ δνϑι δηϊθγίδι η6 4 1Π6 
ποίίΐοη δ 81], Ὀαΐ 1 ΔΩΥ ἤαῦδ θηΐογ- 
τα]η64 ἰΐ, Ιεὲ τπϑ ἤονγ ὁμαηρθ {ΠΕ6ῚΓ 
τηϊης,.᾿ Οὐμπιραϊθ 1. 97. ὅσπερ καὶ 
ἥψατο." 80. 1ηὴ [18 ρᾶββαᾶϑθ: ““81η66 
γουῦ 40 ΘΧΟΘΘαΙηΡΙΥ πηδρηϊν ἴΠ8 ἰανουγ.᾿ 

529. “Μιυβρι. οοπ]θοίαταβ σὲ δ᾽, 
νον Ὀοιηρ Βαβι αϊθα, σ᾽ τηυδί Ὀ6 
ΘΓΡᾶ584 ἴῃ ἴῃ βϑθορεάϊηρ' ν6γ88 ; Π8 αἷβὸ 
Ῥιθίδιβ λόγοις ἴῃ τῃ6 πθχΐ Ππ6. Βαυὶ 
ΒιθηοΚ νν6}] ἀθίθηβ {π6 τθοδῖνϑά ἰθχί." 
Ῥργϑοη. ὮΪ5. ρᾶββαρβ, ἴΠ8. ΘΟπηθχιοα 
οἵ ψνμοἢ 15 Οὔβουγα ἃηα μ85 Ὀ6θὴ [Π8 
οᾶυ88. οὗ ριθὰβ ρϑιρ  ΘΧιΥ ἴο ΘΟΙΠΠη6η- 
ταΐοῦβ, 15 [ἢ π8 νγν81}} δχραἰπθά Ὀγ Ταῖΐῖβ 
1ηὴ 1)8126]᾽5 Οο]]βοίδηθα Να)οτα: δένιοδ 
μοι ἐδιιι5 θσαρρογαίθ {ἢ} 6 βογυῖοθ ψοῖὺν αἰὰ 
πιθ, 1 πιιδὲ {οἰ ψοῖι αἱ ογο6, 1 θοίϊουα 
πιμ5θ 0 πῖον ἱπιαἰθριθα το {6 ἰουθ οι Γεἰϊ 
ον τὶν γθύϑοη, ἱπατι ἴο αὐ} ΟἹἾἮΝΟΥ σαιι56. 
᾽Τὶβ ἰγιιθ ον αὐ ἃ 56 αὔριον, απὰ 
ϑρθαῖὶς τὐοὶΐ {07 ψοιιτϑοι[. Βιιί τ γ6 ἐΐ 
ποί 0} τῇ οἀΐϊιιπι 9 αἰτοπιρίϊηρ᾽ ἐο “Ϊ5- 
Ῥαγαρδ α δογυΐοθ ρθ}}οΥπιθα, 1 σοι ἰα σἤοιυ 
δῳ αοἰαὶί 9 αγριιπιογί, 1 ιυα5 {6 ἰουθ 
ΟΓ πῖθ, αὐἱιϊοῖι ψουι δου ποὶ τὐἱϊῃδίαγιά, 
ἐ]ιαὶ ἱπιροί οι ψουι ἐο ῬγΡδΘΥῸ 6 πὴῳ 76 707 
Μοολι οὐὐη 8δακθ, Ποιυθυθ)" ἴο ἰοὲ {μαΐ 
Ρα88 ----αϑ ἵΐ ἴδ. απ μπργαύοξ, 5ιι 76εῚ ---- 
{16 5ϑνυΐῖοθ ἀοιν αἰ πιθ τὐὰ8 γοἱ ἀἸηΐ55. 
Βιιὲ {θιι, 1 Ππαυὸ πιογ8 ἔΐπαπ τοραϊα τὲ 
βίποο, χα. 

5831, “πόνων ἀφύκτων ΔΙ]ά, νιοὶ 



ΜΗΔΘΡΙΑ. σι Φο 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριδῶς αὐτὰ “ήσομαι λίαν" 
ὅπη γὰρ οὖν ὥνησας, οὐ κακῶς ἔχει. 
μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
εἴληφας ἦ δέδωκας, ὡς ἐγὼ φράσω. ὧι 9 ῷι 

πρῶτον μὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χθονὸς 
γαῖαν κατοικεῖς, καὶ δίκην ἐπίστασαι, 
νόμοις τε χρῆσθαι; μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν. 
πάντες δέ σ᾽ ἤσθοντ᾽ οὔὗσαν “λληνες σοφὴν, 
καὶ δόξαν ἔ ἐσθ, εἰ δὲ γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις ὅ40 

ὅροισιν ὦκεις, οὐκ ἂν ἦν λόγος σέθεν. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις, 

τοδάίησ ἴ5 ποι]οϑα Ὀγ (ῃ6 ὅθ Πο]. Βαΐϊ 
[8 850 ποῖῖοεβ [ἢ8 οἴμοι, τόξοις ἀφύ- 
κτοις, συ ϊοἢ 1,96. πα ΠΩ: Μ855. 8ο- 
Κηον!θασθ, πὰ νν ἢ! οἢ Δ 4] 0. οη ΗἸΡΡ. 
1420. ἀρρῦονθβ. ἘπηΙὰβ ἴῃ ΟἹο. 156. 
ἵν. 82, 8. {815 Ῥάββαρβ ἴῃ νἱδν : 71 
116 αἸιον δ, πιαρὶς φιιαην ᾿οηπουῖβ, δθγῦα- 
οἱδεϊ σγαίϊα.᾽ ῬΌΤΞΟΠ. ΟΕ, 684. ϑορῇ. 
Ῥμ1]. 106. ἰοὺς ἀφύκτους. Ονια 1ε6ι. 
ὶ. 519. (ὐδϑγία φυϊάθιη ποβίτα βϑί ; ποβ- 
ττὰἃ ἰΔθη ὑπἃ βαρὶιία ΟΘΡ ον", 56. 

ἈπηοΥ 18. 
ΘΟ τὸ σὐ πὸ Α', Β. Ὁ. ἘΠῚ ΤΡ, ϑή- 

σομαι οὐσῆῃϊ (0 5ρῃην }ιαϊοαῦο. 1 
5ῃου] 4 ποῖ θὲ ὉΠ ννΏΠΙηρ ἰο τοὰᾷ αὔτ᾽ 
ἀθρήσυμαι, τ ἃη Ἔα οὗ 1τῃ15 [υϊ. 
ογ6 Κπονῇ ἴοτηθ. Βυῖ 1 ἢᾶνθ πϑνϑὺ 
τοῦ στῇ δἰῖμθγ 1ῃ8 δοῖς οὐ τη] 6168 Γαΐ. 
οἵ {π|5 νε!Ὁ." Ῥογδοθ. ἘΠΏΒΙεΥ βὺρ- 
ΡΙΙ65. 8ῃ ἰηϑίδποθ οἵ {π6 Γαΐ. δοῖ. ἔτοιὴ 
Ναυπιϑοῆτυβ ν. 26. δα. (αἰϑί, ϑομο θ- 
614, ἤονγθνοσ, ψ8}} τϑιλᾶγκϑ, {πᾶῦ ΠΟ 
ΘΠδηρΘ 8 γεααϊβιῖθ : Δηα {Π|ῶῖ ϑήσομαι 
ἰθ ἴο Ὁ6 τοπάργεὰ Ὀγζ αϊβροπαπι, βίαζιιαηι, 
Απρ]]οῦ, ἰαμ ἐξ ἀοιυη, ἰοο γιϊεείῃ. (. 
578. 2 3.ἢ. Α΄. 92. 

894. τῆς ἐμῆς σωτηρίας 15 σονειποά 
ὉΥ εἴληφας, τῃ8 Ῥτερ. ἀπὸ, οὐ, ἃσοοτά- 
ἴησ ἰο δομβθίεν, ἀντὶ, Ὀδῖησ ἀπαδγβίοοα : 
ψοῖν πώυθ ἀογϊυθά πιοῦὲ ααἀυαηίαρο ἔΊΟπι, 
ΟΥ ψοῖν παῦε γϑοθὶυθεί π10}6 ἴηι τ δέμγη, [οΟΥ., 
11} δα ξοἰι. ΘΟ ΠΟΙ ἢ 614 ΔρΡΡΟΒΙιΘΙΥ σοΠ1- 
Ρᾶγεβ Εὰτ. Οὗ, 4905. τὸ σῶφρόν τ’ 
ἔλαθεν ἂν τῆς ξυμφορᾶς. 

896. Ἑλλάδα-- γαῖαν ἴον Ἑλληνίδα : 
866 Ηθο. 194. 

597. ἘΠΙΒΕΥ ΟὈΞοῦνοβ (παΐ, 1Γ π6- 
ΟΘβϑαιν, γγ τὴσῃΐ το, καὶ δίκῃ τ᾽ 
ἐπίστασαι Νόμοις τε χρῆσθαι. ἴῃ . 
8600. ῬοΙβο ποίιοβ5. ἴπδι ἴπ6 τϑδαϊηρ 
τυράννων ἴον τυράννῳ ἌΤΟΞΒ ἴτοτὴ [68 ἐ 
Βα ὈΞΟΙΙρί. 

898. μὴ πρὸς ἰσχύος χ. “ὕπάετι- 
βίδηα ζῇν, διάγειν, ΟΥ ΞΟΤ ΘΙ ΠΙ Πρ ΒΙΠΩΠΠΔΤ : 
πρὸς ἰσχ. χ. 15 16. ΞΔ ἃ5 πρὸς ἰσχ. 
κράτος ἴῃ ϑορῃ. ῬΙΗ]. 694. ἘἸ]ΠΜΙ. 
ΕΟ. 771. Ηεθο. 8574. Ταΐθυα]]ν : ποὲ ἀο- 
οογαἴηο᾽ ἐο {6 ρίθαβιιγ6 Γ᾽ πυϊρ]ι : 1. 6. 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδρθηάβθηΐ οἷν [6 ν}1}}} οἱ οπβ 
(Πὰϊ τηᾶν 6 5ΙΓΟΏΡΘΓ. 

899. ἤσθοντ᾽ οὖσαν, 
οι εγ86: 866 ν. 26. 

540. εἰ δὲ --- ὥκεις, διιὲ ἡᾷ ψου, τῦθ}Ὲ 
ατυο λννρ οὴ ἐπ ἐχΐγθηιθ ἰϊηυϊΐς Γ᾽ ἐἰι6 
Θαγίδ, : 466. Ἦθο, 1210. Ταΐθ ΘΟ ρΆΓ65 
ὙγΔΠ]ουἷβ δοηρ ο α Ποδο: “ Τ6}} ἱιετ, 
{πᾶ1}8 γουῃρ Δηα βῇῆυηβ ἴο ἤν ἢεΓ 
ΒΤ 68 5Βρυ 4, Ἵπαΐ Ὠαάβε που Βργαηρ, 
Ἰὴ αοβθυῖβ, ΜΉΓΕ ΠῸ τῃ6ῃ ἃδ146, που 
τηυβὶ Πᾶνθ πηθοηητηθ ρα αἰἸ54. ΑἸἰ5ο 
Οταν 5 ΕἸΘΡῪ : “ ΕᾺΠ] ΠΙΒΔΗΥ͂ ἃ ἥονΕῚ 15 
θοτη ἴο Ὀϊαβίι ἀπΞθ θη. 

542, ““ἘυτΙριάθ5. ἴὰ5. Ὀογγοννθα ἐῃ6 
[1 οἵ ΘΧΡΙΈββιοη ἔγου ἃ 5] Θη 14 ρ88- 
Βᾶρ8 οἵὗἩ Τ γγίθοιιβ τη 5ιοθδοα5 11. Ρ. 193. 
νν Π]οἷ ΠΟ οπθ, 1 εχρθϑοῖ, νν}}}}] ὈῈ ΒΟΙΤῪ 
ἴο 586 4υοίϊθρα αἱ ἰεδηρίῃ: Οὔτ'᾽ ἂν 
μνησαίμην, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιθείην, 
Οὔτε ποδῶν ἀρετῆς, οὔτε παλαισμοσύ- 
νης, Οὐδ᾽ εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός 
τε βίην τε, Νικῴη δὲ ϑέων Θρηΐκιον 
Βορέην" Οὐδ᾽ εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χαριέσ- 

Ρ ὥ 

φογοθὶυθά. ἐπαὶ 
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μήτ᾽ Ὄρφέως κάλλιον ὑμνῆσαι μέλος, 
εἰ μὴ 'πίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 
τοσαῦτα μέντοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι 

ἅμιλλαν γὰρ σὺ προὔθηκας λόγων. ἔλεξ᾽" 
ἃᾺἂᾺ 9 9 

δά4δ 

α ὃ εἴ γάμους [{ βασιλικοὺς ὠνείδισας, 

εν τὠὸξ δείξω τ πρῶτα μὲν σοφὸς γεγώς, 
ἔπειτα σώφρων, εἶτα σοὶ μέγας Φίλος, 

καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν" 

τερο5 εἴη, Πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύ- 
ρεω βάθιον" Οὐδ᾽ εἰ Τανταλίδεω Πέ- 
λοποὸς βασιλεύτερος εἴη, Τλῶσσαν δ᾽ 
᾿Αδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι. Οὐδ᾽ εἰ 
πᾶσαν ἔχοι δόξαν, πλὴν δούριδος ἀλκῆς. 
ἹΠεοογιῖα5. μὰ 4 θοῖἢ Ευτὶρ. ἀπ Τυτ- 
[8 5 1ῃ γίθνν, νυ}, ὅ9. Μή μοι γῶν Πέ- 
λοπος, μή μοι χρύσεια τάλαντα Ἑη 
ἔχειν, μηδὲ πρόσθε ϑέειν ἀνέμων" ὙΠΕΡ 
“. ῬΊουβοη, Βαν]ηρ᾽ Ργβπιϊβαὰ “ἴμαϊ χρύ- 
σεια τάλαντα ἰδ ΨΘΙΥ ἰᾶΠη8, 5266 1Π8 

Ῥοβί οὐυρῃξ ἴο ἢᾶνθ Ἵπιτοα αο64 βοιηε- 
τῆϊηρ τηοτθ ἀβῇπιῖα,᾽ Θοτγθοῖβ Κροίσοιο, 
σθαι ἢν Ὀοΐ᾽ ΘΙ ρα ηΠ δης ρ] ΔΒ ]Υ : 
ψογιῖπ Κροίσεια, νν]16})} ΘΟΠΊ88. ὨΘΆΓΕΓ 
ἴο (ἢ Ἰειΐοις, ἃ5 Κροισείων αἱρετώτερον 
στατήρων ἰπ. ΡΊαυϊ. Ροί. Ῥιφορρί. 
Ρ. 828.4Α. ΤΠδοοιαβ. Ὠιη561}, χ. 92. 
ΟἸἰθα Ὀν Ῥιδύβοη, 8|{0465 ἴο [Π68 ΤΙΟΙ68 
οἵἩ (γοῦϑαβ ; 8π4 ῬτΟΟΟρΙ8, ἂρροβίίο] 
οἰἰϊθρὰ Ὀγ γανίοῃ, ἴο τὰ Κροίσου τά- 
λαντα. 1 8ῖη ποῖ ἤοννανϑῖ γϑῖ ᾿ἱπάποεά 
ἴο σῖνα ἋΡ ἴπ8 οἱὰ τϑαάϊηρ. ΕῸΓΡ τἰ 
τηϊσῃῦ θ6 ΟΡ] Θοίβα νν ἢ 6 8] ρτοριεῖν 
{Πᾶΐ, 1π {Π1|5 ραββϑᾶρϑ οἱ ἘπΠ1ρ., ἡ χρυσὸς 
ἐν δόμοις 5 ἴδτη6, 8ηα {[πᾶὺ [πΠ6 ροεῖ 
Οὐρηΐ ἴο πᾶν ἰπίγοάποθα βοιηθιμηηρ' 
ΙΠΏ0716 αἀφῆηιϊίο. Μοτθονεν ἀνέμων 15 
ΟρΘὴ ἴο ἴπ8 βϑὴ6 οβ]θοίϊοη, ἃη6, [τοτη 
[η68 ΘΧχαμηρ]6 οἵ Τ γγίθουβ, 1 οαρῃϊΐ ἴο Ὀ6 
ομδηροά Ἰηΐο Βορέας. Τῃ Αηδοῖ. ΧΧΙΙ]. 
1. Ὁ πλοῦτος εἴγε χρυσοῦ, Βτυποκ ἃΐ 
ἢυβί, ἰτοπὶ 1Π86 σοτγθοίοη οὗ ϑϑνίηιϑ, 
μὰ βἀϊίθα Κροίσου ; αἰϊογννατβ Π6 80- 
Κηον]βαροα Π15 Θυγοῦ, Ὀθῖηρ' ΘοηνΙ ποθ 
Ὀν ΤΑΡΟ ΘΓ, σνῇοῖη 8686. οὐ Ἠετοά. 11. 
121. ΟὐυΓ δαϊΠ0Γ 8658 [ἢ 8. β81ὴη6 [ὉΓΠῚ 
Οἵ Θχργθββίοῃ ἴῃ Ηβθτο. Βὰγ. 645. Μή 
μοι μήτ᾽ ᾿Ασιήτιδος Τυραννίδος ὄλθος 
εἴη, Μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη, Τᾶς 
ἥδας ἀντιλαβεῖν" ψίΘΙΘ ᾿ἴ 8ΠΥ͂ ΟΠ6 

ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. ὅδ0 

ΒΒου] ἃ ἰπβῖβὲ ου τϑαδϊηρ Κροίσου, 1 
νου ἃ Γθοοιη πη η ἢϊτ ἴο σῖνα ἀρ [ἢ 8 
διὶ οἵ ΟΠ ΙΟΙσπὸ » “Δ ηπἴουγα δ δες 80. 6 }6 
μιθγαςαϑ3." ῬΕΡΣ ΟΥ εὖτ Εδθο; 27. 
ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔχῃ. 

οάθς ΤΙ:  ῬΟ Βέλτιον. ΒΕ ΘΙ: 
βέλτιστον, νν]ιϊοἢ πλαδὲ ὃ6 υπάοτοίοοί 

ἃ5 1 1 ννεσβ βέλτιστον τῶν ᾿Ορφέως 
μελῶν. Βαΐί κάλλιον 15 Ὀοίίοσ, ἃ5 1π 
ΑἸά. Ἑαϑὺ. Π. Η. ρ. 666. 47::585. 14. 
Κι. 801. δάξξξγχου. 17. Ῥογδοτν Ἐτ: 
ΑἸο. 867. Εἰ δ᾽ ᾿Ορφέως μοι γλῶσσα 
καὶ μέλος παρῆν. 

546. “ΤΠ. βᾶτηβ νϑῖξβ 15 τη ἴῃ 
ϑαρρ!]. 490. 85. ΝἍ]οΚ. Πὰβ5. ποιοθά οἢ 
Ῥμωη. 997. προύθηκας 1.. (30 Ε]Π18].} 
ογϑβοΉ. 

δ47. ἃ δ᾽ εἰς γ. 1.6. κατὰ ταῦτα δὲ, 
ἃ ὠνείδισάς μοι ἕνεκα γάμων βασιλ.: 
εἰς, αὐὐτπ γοϑρθοί το, φιοα αἐἰϊηοί αὐ : 
566 267. 

δ48. ἐν τῷδε: ὅδε γοίδιθ ἴο ννῇῃαΐ 
[Ο]]οννο : οὗτος ἴο νηΐ ργθοβᾶθϑ: ἔπε τῈ- 
ἴοτθ ἐν τῷδε τηθᾶῃϑ8, π᾿ {ἰδ ταν, δὲ 
εἸιῖς πιοι]οα ο ῬΘαδΟΝΪΉ8. 

δείξω ---- σοφὸς γεγὼς, ἴον ἐμὲ γενέ- 
σθαι, ἐμαὶ 1 τοαϑ υυἷδο: ἃ 51:1Ὴ11ὰΡ 6οη- 
βισυσοη τὺ ἴΠ6 οὔθ ποίϊσεα ἃδονθ 
ν. 26. Εν, Οτ, 729, ποῦ γὰρ ὧν δείξω 
φίλος ; ΑἸ΄ς. 779. ὄμμα δ᾽ οὐκ ἐδείκνι"- 
μεν ξένῳ Τέγγοντες : Ἐπ. Ττο. 977. 
καὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδικα. 
886 δίαιιῃ. τ. ὅτ, ὁ 648. 8. 

549. ἔπειτα: δὲ 15 οἸηϊ{64, ἃ5. ἴῃ 
719. πρῶτα μὲν ϑεῶν, Ἔπειτα παΐί- 
δων. 

550. ἔχ᾽ ἥσυχος, ἴο! ἔστω: ἜΥ, 
ΗΙρρ. 1809. Δάκνει σε, Θησεῦ, μῦθος, 
ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος: Οἵ. 1267. ἄφοθος 
ἔχε. 



ΜΗΔΕΊΙΛ. δὅ 

ἐπεὶ μετέστην δεῦρ᾽ Ἰωλκίας χθονὸς, 
πολλὰς ἐφέλκων ξυμφορὰς ἀμηχάνους, 
τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ εὖρον εὐτυχέστερον, 
ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως, Φυγὰς γε γώς; : 
οὐχ, 7 σὺ κνίξζει, σὺν μὲν ἐχθαίρων λέχος, ὧι ὧϊ ῷι 

καινὴ δὲ γύμφης ἱμέρῳ πεπ ληγι μένος, 

οὐδ εἰς ἅμιλλαν. πολύτεκνον σπουδὴν ἔχων" 

ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες, οὐδὲ μέμφομαι" 

ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰρκοῖμιεν καλῶς, 

καὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ὅτι ὅθ00 
πένητα φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν Φίλος : 
παῖδας δὲ ϑρέψαιμ' ἀξίως δόμων ἐ ἐμῶν, 
σπείρας ᾿ τ᾽ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις 

εἰς ταυτὸ σείην, καὶ ξυναρτήσας γένος͵ 

552. ἐφέλκων ἴον ἐφελκόμενος, ἀγαιυ- 
ἥπρ οὴὐ ηιμδεὶῇ: Ξε 468. ἀμηχάνους, 
ρογρίθτῖηρ᾽: εἴ, 645. 

559. ““εὐψυχέστερον ἴ,.. ΑἩ ΘΙΙῸΓ 
ΟΥΡῚ παίη σ᾽ Ση ἰδ ΘΙ] νην οἵ {π6 ἰδίτοῦϑ 
Τ δπά Ψ τηπἰβιιηοῦν ἴτασθὰ ουΐ; ΟΥ 
Ῥαιηρ' νυ ἴθη {Ππ|ι5, Τ' -ξ-, 8515 ΡΘ ΠΟΤ ΪῪ 
ἼΠ6 σαϑθ ῇ Μ5Μ., 1{ τῃ6 ἀρρεῦ ᾿ἰη6 1 
-Ἔ Ὀδοοῖηα [αϊηΐ, 11 5. δαβιὶγ σμδηρθα 
Ιηἴο Τ. δοϊοίϊα ἴπ, Πογηιορ. ἰπίον Αἰαὶ 
Βλοὶ. ἰ. 11. Ρ. 9. 88, Κομμωτικὴ δέ 
ἐστιν ὡς ἐπὶ τῶν γυναικῶν τῶν κεχρη- 
μένων τὶ μυθίῳ καὶ φυκίῳ. ὙΠΟ ἀοε5 
ἢοὺ 566 ὑπαὶ ἴῃΠ6 τϑδάϊηρ βῃουϊ ἃ [8 
ψιμυθίῳ: " Ῥογδοι. (ΟἿ. 714. Ἐὕρημα 
δ᾽ οὐκ οἶσθ᾽ οἷον εὕρηκας τόδε, ρουὰ 
ἐμοῖ. 

ὅδδ. ἣ σὺ κνίζει, ας. του. ἰογηιθγιὲ 
ψοιγϑο: οἵ. 164. 608. ὅ99θ. «}8Ξ0η 
ΔΙ Π165 (0 ἔπΠ6 ννογάθ οἵ Μϑάθα ἃθονθ 
ν. 488. 

“« ἐχθραίνων σοτητηοηΐν, Ὀὰΐ ἐχθαίρων 
Βτραποῖ [το 4. Εἰ. 1 Πᾶνθ δΙγθδαῦ 
ποίσθα οὐ Οταεῖ, 202. {πὰ ἐλ6 ἱγαρὶο 
αὐΥϊίογ5 αἰτῦαυ5 δα ἐχθαίρω, πουον ἐχ- 
θραίνω. Τὰ ϑορῇ. Αηϊ. 98. ΑἸάπ5. ἢδ8 
ΘΟΥΓΘΟΙΪγ οαπθα ἐχθαρῇ, ὈυΣ Βτγαποκ 
ἢδὰ5. ΡῬϑββθ ἴζ ονϑι, Εοῖ ἐχθραντέος 
Α1. 679. 16 βεοοηὰ «υπίϊη8 δα, ἢ85 ἃ 
ΨΔΤΙΟΙΒ ΓΘΔ4Ιηρ ἐχθαρτέος 1η 1Π|6 τηᾶτρίῃ, 
8η ὑπὺ5 διυιδθ τϑδᾶ, ἃ ΙΒ δνιάθηΐ 
ἔτοτι [Π8 ΟΓΘΘΙ οὗ 186 Ἰεἰτοιβ. Ρονγϑοη. 

δ57. εἰς ἅμ. πολύτ., δοῖγιρ απαῖοιι5 
ον ἃ πιιπιθγοιβ ἐαπιῖίῃ : ἘΠατ, ΤρΡἢ. Ἑ. 
418, Φιλόπλουτον ἅμιλλαν Αὔξοντες 
μελάθροισιν. 

561. ΤΠΘορπῖβ 209, Οὐκ ἔστιν φεύ- 
γοντιὶ φίλος καὶ πιστὸς ἑταῖρος. 

φίλος. ἘΠῚ]. τοιηδτκβ ἴ(ῃαἰ φίλων 
ἡνουϊὰ 8 ϑεσογαϊηρ ἴο [ἢ 6 τοῦ υϑαδὶ 
σοὨϑ ποίη : Δυβίορῃ. Ν᾽ 6βρ. 620, Ἤν 
γ᾽ οὖν ἡμεῖς δορυδήσωμεν, Πᾶς τις φησὶν 
τῶν παριόντων" Οἷον βροντᾷ τὸ δικα- 
στήριον: Ἤδη. 1011. Νὴ τοὺς Θεοὺς 
νῦν γ᾽, οὖν ᾿Αθηναίων ἅπας τις εἰσιὼν 
Κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας. Ηροτοα. 
ΠῚ. 118. νῦν δ᾽ ἅπας τις τῶν ποιμένων 
ἐπίσταται ξυλουργέειν ἐς τοσοῦτο. (ἴ, 
248. 654. 

δ62. ““παῖδάς τε ΑἸ]ά. δὲ Βιυποκ, 
ἔτοτη Α. 1,. : τὸ μὲν μέγιστον Δη4 παῖδας 
δὲ ὯΓΘ Ορροβϑὰ ἴο ϑδοῖν οἱ "θυ, Ῥουϑοη. 
Ου ἀξίως νι ἃ ρθῆ. 8586 ἔππτ, Προ, 
9706. εὖ κἀξίως σέθεν λέγεις. 

864. εἰς ταυτὸ ὃ. τοῖσιν ἐκ σ΄. τ., 
Ῥίασο ἐποην ἴηι {ὃ βαηιθ γταπΐς αὐὐίν μουν" 
ομιίάνοη:; ὃ αὐτὸς 15 [Ὁ] ονγοὰ ὈΥ 8 
ἀαῖϊνθ. Ἐ]Π)5]. οα (Εα. Τ, 784. οὔ- 
ΒΘΙΡΥΘ5 {πΠαΐὶ ταυτὸ ἴογΥ ταυτὸν 15 οὗ ΤᾺΓΘ 
ΟΟΟΘΌΡΓΘΠΟΘ 1 ἴΠ6 ἱγᾶριο νυτὶῖθυβ : δηά 
1Παἱ τοιοῦτο τ τοσοῦτο ἅτ6 ποὶ οι πὰ 
ΘΙ 6 Γ᾽ ἴῃ ἰμδπὶ οὐ {Π6 οἱ σοχηϊο νυ ἴθ 5, 
Θχοθρῖ 1ῃ οοτγαρί ρΡ]8668. 

ῃ 4 



ὅ60 

εὐδαιμονοίην" σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ : 

ΕΥ̓ΡΠΠΔΟΥ͂ 

δρ0ὅ 

ἐμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέκνοις 

τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι" μῶν βεθούλευμαι κακῶς ; 
οὐὸ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ κνίξοι λέχος. 
ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἥκεθ᾽, ὥστ᾽ ὀρθουμένης 

εὐνῆς, γυναῖκες παντ᾽ ἔχειν νομίζετε" 

ἣν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις εἰς λέχος, 

τὰ λῴώσται καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα 

τίθεσθε. χρῆν ἄρ᾽ ἄλλοθεν ποθεν , βροτοὺς 
παῖδας τεκνοῦσθαι, λυ δ᾽ οὐκ εἶναι γένος" 

3 

οὕτως ἂν οὐκ ἣν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν. 

᾿Ιᾶσον, εὖ μὲν τούσδ᾽ ἐκόσμησας λόγους" Χο. 

665, εὐδαιμονοίην, ἴπ6 Ατῖς ορί. ἴον 
εὐδαιμονοῖμι. ΕἸΤΩΒΙΘΥ ΡΙΌΡΟΞΘ5 εὖδαι- 
μονοῖμεν, ἃ5. ἅθονβ οἰκοῖμεν ἃῃα σπανι- 
ζίμεσθα. 

σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ: ωὡἱαΐ πορὰ 
ἤαυθ ψοιι ὁ" οἰιϊάγοη 7 Ῥτοῖ, ΘΟ] 6614 
[5 βα!θα {Π15 ρᾶββθαρΘ ἸπιθΙτορ ΙΝ ΟΙΥ, 
80 8150 Βοῖῃα : πϑιῖΠ6Γ οὐ {ῃϑὴὴ πον- 
ΘΨΘΥ ΘΧΡ]Ϊη5. ἴΠ|6 τηθδηϊηρ' οἔ τε ἃ5 Δ 
ἸὨΓΘΙΤΟρΡ ΙΪνΘ : 1 ἀοιθῖ]685. τϑΐθυθ ἴο 
ν. δδ8. ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες, 586. ἐμοί, 
Ῥούβοη ΡῥΙΟΌΔΟΙΥ ἱπίθηάρᾷ τί ἴο 8 
ἴακϑη 1ῃ ἴῃ 68 8586η88 οἵ οὐδὲν, ἂκ ἴῃ ν. 8510. 
5686 αἶϑοὸ ἴῃ6 ποίθ οη 6500. ἘΕἸπιβΙον 
ῬΓΟΐΈ5868 Ὠιτη56 1 ἀη80]8 ἴο σου ρτε μθηά 
1ῃ6 ἴοτοβ οἵ 1ῃ6 ἃγραϊηθηΐῖ, νυ ἤ]0 ἢ ἢ 
ΘΟμΒιθγ5 ΔΟΒΌΓΑ, ἃπα 11] οα]οαϊαίοι ἰο 
βοοίῃθ Νίβαβα ; ἴθ {ῃπϑγθίοτ βυρραβίβ 
σοί τε γὰρ παίδων μέλει, ἐῸΥ δοι, ψοιι 
μανθ ἐπε ἱπίογοϑέ Γ᾽ ψουν οι άγοπ αἱ 
Πθαγί, απὰ 1, 6. ίεαθα Ἰιοννθνϑῦ ἴῃ 
ν. 876. οὐϊς εἰσὶ μέν μοι παῖδες ; 6Θνῖ- 
ἀθηΕΠΥ γοίδβ ἴο {Π15 ἀγρατηθηΐ, Πα ΡΓΘ- 
ἴθηἀ5 ἴο ἀββθηΐ ἴὸ [ῃ6 1υ80166 οἵ 11. 

σοὶ ---- τί δεῖ; 1ῃ8. ᾿ΡΘΙΒΟΏ8] δεῖ 8 
οοηϑίτα δα Ὀοὶῃ νυν ἢ ἃ ἀαΐ, Δη4 δὴ 80- 
618. οἵ 1ῃ6 Ρ6ύβοῃ : σῇ ἢ ἴΠ6 αἴ. ΖΦ 56ῃ. 
Αρ. 857. ὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων : 
Ελατ, Β0ρρ!. 596. ἕν δεῖ μόνον μοι: νγ]ι ἢ 
1π6 δοουβ, ΗἸΡΡ. 29. πολλοῦ πόνου με 
δεῖ: 566 [Π8 ποῖε οὴ φρο. 962. Ῥουύβοῃ 
οη Οτεβί. 669. 

866. ἐμοὶ λύει, ἐξ ἐδ πιν ἱπιίογοοῖ : ἴοῦ 
λυσιτελεῖ: οἵ, 1109. 1959. ΑἸ΄ς. 690. 
φημὶ τοιούτους γάμους Λύειν βροτοῖσιν. 

δὅ75 

ΞΟΡΠΟΟΪ 65. ΒΌΡΡΙ 65 ἐπα 6] ΠΠροῖ8 τη (Βα. 
7.316. Φεῦ, φεῦ" φρονεῖν ὡς δεινὸν, 
ἔνθα μὴ τέλη Λύει φρονοῦντι. 

569. εἰς τοσοῦτον ἥκεθ᾽, ψοῖν Κδηχειῖο5 
μαυο οοπιθ ἰ0 8μοΐ, α ρα88, 80. μωρία : 
οἵ, 872. 

579. τίθεσθε, τοῖν 561 ἄρτυτι, σΟΉβ,6Υ, 
ἴον ἡγεῖσθε: οἵ, 592. Ηφο. 794. Ταῦτ᾽ 
οὖν ἐν αἰσχρῷ ϑέμενος. 

χρῆν ἄρ᾽ ἄλλοθέν ποθεν κ. τ. Δ. 1ὲ 
αὐοτι ἃ ὃ6 τὐοὶΐ ἐ]ιθτι ΓῸΥ πιθη, ὅθ, ἘΠ) ὰ- 
ΤΊΡΙ 465 πὰ8. ρυτϑαρα [Π15 ἰἸάθα ἴῃ ΗἸρρ. 
614. Ὦ Ζεῦ, τί δὴ, κίβδηλον ἀνθρώποις 
κακὸν, Γυναῖκας εἰς φῶς ἡλίου κατῴ- 
κισας ; Εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι 
γένος, Οὐϊς ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέ- 
σθαι τόδε" ᾿Αλλ᾽ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν 
ναοῖς βροτοὺς Ἢ χαλκὸν, ἢ σίδηρον, ἢ 
χρυσοῦ βάρος, ΤἸαίδων πρίασθαι σπέρμα, 
τοῦ τιμήματος Τῆς ἀξίας ἕκαστον" ἐν 
δὲ δώμασι Ναίειν ἐλευθέροισι, δηλειῶν 
ἄτερ. Μῶοπκ οἱΐθα Μητοπ᾿Β ᾿πηϊαῖοι 
οὗ 1Π15 ρᾶββαρθ τη Ῥαγϑάϊβα 1 0βὲ χ. 888, 
“ΟἹ νιν ἀ14 (οα, (ὐγβαῖου ννῖβθ, 1Παΐ 
Ῥεορὶοδά Βιρῃαϑὲ βθᾶνθῃ ὙΠ 8ριγ|15 
Τηδβο αΠ1η6, ογθαΐ δἰ ᾿ἰαϑί 1 15. πον 
Οἡ Θαγίῃ, 1015. [1 ἀείδει ΟΥ̓ παι, 
ϑηἋ ποί ΗΠ] {Π6 ννουἹά αἴ οπορ ὙΥ 1 πιθῃ, 
85. 8ῆρε]5, νι ῃποῦΐ ἰθιηϊπῖηθ ; Οὐ πὰ 
ΒΟΙῊΘ ΟἿΠΘΓΙ νὰν ἴ0 σϑηδταίθ Μη ΚΙηα 1) 

“1 να ὁμαηροά, γὰρ Ἰηΐο ἄρ᾽, ἃ5 
Ὀαοῖηρ γνωμικώτερον." Ρογϑοπ. (οτ- 
Ῥᾶ 8 Ἵν τ. τηῖ5 ὉΠ Θ6]1ηρ᾽ ΞρΘθοῦ οἵ ζ8- 
βοὴ [Παΐ οἵ Αδπραβ το 9160, μὰ ΨΊΓΕ. 
ΖΕ ἢν: 
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ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, κεὶ παρὰ γνώμην ἐρῶ, 
δὸ οκεῖς, προδοὺς σὴν ἄλοχον, οὐ δίκαια, δρᾷν. 

Μη. ἣ πολλὰ πολλοῖς εἰμὶ διάφορος βροτῶν" 

ἐμοὶ γὰρ, ὅστις ἄδικος ὧν, σοΦὸς λέγειν ᾿ 580 
πέφυκε, πλείστην ζημίαν ὀφλισκάνει. 
γλώσση γὰρ αὐχῶν τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν, 

τολμᾷ πανουργεῖν, ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 
ὡς καὶ σὺ μὴ νῦν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένῃ, 
λέγειν τΞε δεινός" ἕν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος᾽ ὅϑ 

χρῆν σ᾽, εἴπερ ἥσθα μὴ κοικὸς, πείσαντ᾽ ἐμὲ 
γαμεῖν εν τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγὴ Φίλων. 

577. παρὰ γνώμην, σοινιῖγαγ ἴθ ἨΔ} 
τυὶδ]ιο5, υἱέ γοἰμοίαγιοο: Ἐὰγ. Η6ο. 885. 
νόμων γραφαὶ Εἴργουσι χρῆσθαι μὴ 
κατὰ γνώμην τρόποις. 

579. διάφορυς 15 σΘΠΘΡΆΠΥ οοηβιτιθά 
Ὑν 10} 1Π6 σΘη., 85 1ρὲι. Α. 402. Οἵδ᾽ αὖ 
διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων Μύθων - 

80 1Πδΐ 11 γν»}}}] Ὀ6 Ὀδίϊο μθγα ἴο θη 6 Γ- 
βίαηα ἐν Ὀθίοτ πολλοῖς, 85 1 ν. 609,, 
8η4 ἴο το παν ἴδ, Ἰγογὶίῳ 1 ἀπὶ υἱαοίῳ 
αἰ ξδυοηὶ τι πα γθϑρθο 5. [ΥΓοπὶ (Οτα!- 
ΠᾶΡν ) πιογίαί5. 

πολλὰ πολλοῖς : [Π6 ἰΓᾶρΊΟ ὙΥΓΤΙΓΟΙΒ 
8ΤΘ. ΡΆΓΙΔ] 10 50}0}} Ττερθιϊ!οὴθ : ΕΓ, 
1οη 38]. Πολλαί γε πολλοῖς εἰσι συμ- 
φοραὶ βροτῶν : Ἠετδο]. 919. Ξυμφέρε- 
ται τὰ πολλὰ πολλοῖς. βοῃ. ϑιιρρὶ. 
459, Δεῖ κάρτα δύειν, καὶ πεσεῖν χρη- 
στήρια Θεοῖσι πολλοῖς πολλά. ΟἿ, 801. 

880. ἐμοὶ γὰρ, [01 ἴηι, πιι }ιαρηιθηΐ. 
581]. πλ. (ζ ὀφλ., ἀθδθγυθ5 {716 δουεγοδὲ 

Ῥιμηϊδ]ιηιοηΐ: οἵ. 408. ; 
ὅ82. ““ αὐχῶν 15 δαυἱϊναϊοηΐ ἴο δοκῶν, 

( }πουνῖτρ, δεῖηρ δον ον) ἃ5. Εν. 
ΗΘ γ80]. 832. πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον 
ἀσπίδων βρέμειν ; ἘΠΠπ|5]. τἄδικ᾽ εὖ π. 
γὙλ., ἕο οἰοκο [ὶδ Ἰπ)ιιίῖοθ αὐἱγἱ!. ὃῳ 
Ὡῳογα5. 

589. ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφος : οἵ, 
806. εἰμὲ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή : δὲ τηυϑὶ 
Ὅθ τϑηάθγθα Ὀγ αἰϊποιιρῇ. 

584. “Τῇ ὅοίιο]. οἰΐθϑ φαίνῃ [ὉΓ 
γένῃ. Ὀιὰ Πα τϑαὰ φάνῃς 1᾽ Ρογδοη. 
ὡς καὶ σὺ μὴ ---- εὐσχ. γένῃ, ἰἤιι5 αἰξο 
((ΠπϑγῈ 15 πὸ [68γ}) ἰθϑὲ ψοιν δΠοιι  ργουο 
Ῥίᾳυδὶδί6 απὰ ρουθνΓιν ἴῃ αγριιηιθηὲ 

αραϊηϑδέ πιθ6, ὅδ 11416]1}5 1,6 χ. ἀη ον 
ΜῊΝ ΤΟΣ 

585. “ἐν γὰρ οὖν κτενεῖ σ᾽ ἔπος 
ΑἸΑ. ννμ σῇ [ἢ 1156 10 15 ΘΧΙΡΘΠΊΘΙΥ σοοή, 
ἃ5 ἃῦονθ 599. ὅπη γὰρ οὖν πΠ ικΣ. 
ϑορἢ. Αηΐο, 771. εὖ γὰρ οὖν λέγεις: 
{Εα. Ο. 1199. ἔχεις γὰρ οὖν βίαις 
τἀνθυμήματα, 85. Ηθαῖῃ δΧοθ θην 
ΤΘΔ68 [ῸΓ οὐ, ἃ[[6 Ρ ννἤοπὶ Βτάποὶ οὐρθι 
ποῖ ἴο Πᾶνα διἰϊθηρίθα [τί ῃοι. Βαϊ 
115 τϑδάϊηρ' 15. ποῖ ἰουπα τῇ ΠΥ ΙΝ, 
Μ6. Εἰον. ἕν γὰρ ἂν κτενεῖ σή ΠΞΘΕΝΣ 
ΠΤ, Ρ, ἕν γὰρ ἐκτενεῖ σ΄. Β. ἢ. ἕν γάρ 
σ᾽ ἐκτενεῖ: ἐκκτενεῖ Βναπος ἀπ ΒδοΚ, 
ἃ σοΙροιηα ὑπίζποννῃ ἴὸ π6 ὕτβεκϑ. 
Ἐυβιδί μῖυ8 οη 1]. Η. Ρ. 672. θθξξδ49. 
40. ἕν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος, ἤγουν εἷς 
λόγος ἐκτάδην ῥίψει, ννὨϊοἢ ΔΙ ΚαηδοΥ 
1)ἰατνῖρ. Ρ. 152. αυοίεθ 8πα Τα]θοίϑ : 
Ῥαϊΐ {15 διηϊηθηΐ οὐἰτο ἄοοβ ποῖ 56 6Πὶ 
ἴο πᾶνθ θβθὴ ἅννγβ οὗ τῃ6 τϑδαϊηρβ οἵ 
Μ 558. : ἐκτάδην κεῖσθαι 15 ἃ νν6 1} Κποννῃ 
ῬΉΓ͵ΑΒΘ : [““ θογτοννϑα ἔτότη (Π6 ραϊεξίνα, 
5 ἔχεσθαι μέσος, ὅτο.᾽ Ε]Π.51.1 γὴν 
οου] ποῖ Μίθηθα βὰν, Βῳ οπὲ αν ρτιηιθγιΐ 
ΠΣ 80 Ῥγοσίγαΐθ ὑψοῖ, ας ἴῇ ψοῖν 106} 6᾽ 
ἐψῖηρ' ἀραὰά Ὁ Τῇ πηθίαρο σ᾽ 15. ποῖ 
ΒΑΡΒἤ ΘΓ {πλπ ἰῃ8 οη6 ἴῃ Ρ]αἴο᾽ 5 Ευϊηγά. 
Ρ. 2217. Ε, παραταθῆναι γελῶντα. ΔΜΙυ9- 
τᾶν τϑαάθ, ἕν γὰρ, ἕν κτενεῖ σ᾽. 
ΒΟ οτΝ: Επτι ΗΙρρ. 786. 

86. “ πείσαντί με ΑἸά. πείσαντά 
με Ο. 1. ἀπὰ, 1 τπτηκΚ, τόθ οἵπεῦ 
Μ55." Ρργϑοη. 

587. γαμεῖν γάμους, ἃ5 ἀρὰς ἀρᾶσθαι, 
607. σιγῇ φίλων, οἰαπι ἀπιϊοὶς ; τῃ 5 

ὃ 
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ο-ο 95 ϑ Ἃ “- οὩὦΩΗ ςἫἯ 

Ϊα. καλῶς γ᾽ ἂν οὖν τῷδ ἐξυπηρέτεις λόγω, 
ς3 ΑἉ 72 “) .“᾿ ῳ 

εἰ σοὶ γάμον κατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν 
τολμᾷς μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον. δὅ90 

Μη. οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ἀχλὰ βάρθδαρον λέχος 
πρὸς γῆρας οὐκ εὔδοξον ἐξέβδαινέ σοι. 

α. εὖ νυν τόδ᾽ ἴσθι, μὴ γυναικὸς οὕνεκα 
γῆμαί με λέκτρα βασιλέως, ἃ νῦν ἔχω. 
9 9 ΩὩ Ἐν δ; ΑἉ ’ -“- 

αλλ ὥσπερ εἶπον καὶ πᾶρος, σῶσαι ϑέλων ὅθ 

σὲ, καὶ τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους 
φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασι. 

Μη. μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος, 
μηδ᾽ ὄλβος, ὅστις τὴν ἐμὴν κνίξοι ᾧρένα. 

Ια. οἷσθ᾽ ὡς μετεύξει καὶ σοφωτέρα φανεῖ; 

βίᾳ ᾿5 υϑοᾶ : Ἐπὰν. Οἵ, 701. μὴ βίᾳ τῶν 
κρεισσόνων, ἴῃ 8ρὶίο ο{-. 

5898. καλῶς --- λόγῳ, ψοῖι τυοιι ἢαυθ 
ἤπηοὶψ βθοοπαθα {Ἰιὶ5 Ῥγοροβαὶ : οἵ, 504. 
“ καλῶς γ᾽ ἂν οὖν μοι τῷδ᾽ ὑπηρέτεις 
λόγῳ ΑἸ. σὺ ἴογ᾽ μοὶ Α. ΕἸ. γὰρ ἴοτ γ᾽ 
ἂν ΕἸ, ὙΥμᾶϊ 1 Πᾶνα σίνθη, ἰ5 ἴῃ Β. Ὁ. 
1,. ἐξυπηρέτης 1... Ρογϑβοη. 

590. τολμᾷς, δαγν ργθυαὶὶ γι ψοιιν 560: 
566 Ηρο. 1204. τολμάω ϑοϊῃθί165 56 ΘΙ 8 
ἴο οοηβίίαίϊθ. ἃ ρ]θοπᾶβηῃῃ : ἃ5 ΕΓ. 
ϑΌΡΡΙ. 892. παῖς ὧν, ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς 
οὐ πρὸς ἡδονὰς Μουσῶν τραπέσθαι, Ἰ. 8. 
ἐτρέψατο. 

5691]. οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ἐἰιὶς αϊὰ ποῖ 
Ἰηιιοηοθ τοι: ἃ8 967. ὧν φόθδος μ᾽ 
ἔχει : ΟἹ ἔχω τηΔ Υ ὉΘ ἰάΚοη ἴον κατέχω : 
ἐπιῖ5 αἰὰ ποὶ μῖπαον ψοῖι, 56. μὴ κατειπεῖν, 
ε5 Ηϑγοά. 1. 168. ᾿Αριστόδικος ἔσχε μὴ 
ποιῆσαι ταῦτα Κυμαίους κ. τ. λ. 

ἀλλὰ β.λ. Βιιίΐ α ζυγοῖρηι σοπλιθαῖον 
τῦα8 Ὀθοοπιῖΐηρ (τνἃ8 ἱἸΚοὶν ἴο 06) αἴξογο- 
αἰίαθίθ ἰο ψοιν ἔπι ψοιν οἰά ἀαρὲ: ὁ ἐκ- 
βαίνω 566 291]. 

594, ““1 8δηγ ἀουδθί[] τυ ρίῃ ον γῆμαι 
λέκτρα βασιλέως οαη ὈΘ υιϑοά ἴῃ [Π8 
ΘΔ ΠῚΘ. 56Π86. ἃ5 παῖδα γῆμαι βασιλέως 
ν. δδ4. Τηῃ {Π8 ἰταρτο νυ Ἱῖθῦ8 λέκτρα 
βασιλέως 5ισηϊῆο65. ΘΠ ἃ Κίηρ ΟΥ̓ ἐδ 6. 
εὐἶ [6 ἢ α Κῖηρ, πθνοῦ α Κὶηρ᾽ 5 ἀαιιρ]ιίον. 
ΤΠ ταϑίτθ ποῖ δΔἀμλ1ησ᾽ βασιλίδος ΟΥ 
βασιλείας, 1 πᾶν Βαθϑβιπι64 βασιλέων, 
ἜΠ6 βῖηρ. βασιλεὺς ΔΙ να 5 5 ὩΙΠ65 α 

600 

Κίηρ, ἴμ6 ρ]αϊ. βασιλῆς ϑ5οτηθίτηθθ ἃ 
φιιθθγ) : Ἴτο. 99, βου β88γ5 οἵ Ποῖ- 
561}, οὐκέτι Τροία Τάδε, καὶ βασιλῆς 
ἐσμὲν Τροίας. Τη 819. δεσπόται 51]Ρ- 
ΠΙῆθ5 α πιϊδίγεβδ. 8866 ποῖθ οὔ σοφοὶ 
986. ΕΟ, 140. 4566. 688.᾽ ΕἸιη81]. 

895. ϑέλων : υπάογϑίδηα ἔγημα λέκ- 
τρα βασ., ἴον {Ππ8 ργβοβάϊηρ ββῃηΐθησθ 
ΤΟ]ΌΙΓῈ5 ϑέλοντα. 

597. “ φῦναι ΑἸά. ὕὺι φῦσαι οα. 
71,856. δπά αἰτηοβί 8ἃ}1] ΜΙ 55." Ρογϑοη. 

898, ““5τοθεουσ αἴοταβ πικρὸς ἃ5. ἃ 
ναῦς ἰθοΐ. νυ οἢ Οτοῦυ8. μὰ5 δάορίοα 
ῬΡ. 977. Ῥαΐ λυπρὸς 15 τῇ ἃ δΙ5. οὗ 

Βιίοῦ. τοίαυγεα ἴο ὈγῪ Βυαηοῖὶς ἀπά ἴῃ 1Π68 
θα. ΡΥ... ἴῃ 811 δα. ἀπά Μ55. οἵ ἘυτΙρ. 
ἃ5 0611 ἂ5 ἴῃ {Ππ6 ὅ.ῃο]. ἴῃ ῬΙαῖ, {, 11. 
Ῥ.- 2ὅ. Β. ὅσο. Αρβίμομι ἴῃ ΑἸΑῚ 
ῬΠ6.. ἴ. 11. Ρ. 8. η. (Τῇ βαῖῃβ νδγῖδ- 
το ἰδ οαπά ἴῃ το. 346.) ΑἸ50 κνίζει 
ἴῃ {π6 6ἀ. ΡΥ. οὗ δίοθευβ. ((, 667.) 
ΡροΥϑ0Ή. 

600. “με τεύξῃ ἴννο ννογβ 1 1,. ἃ 
τϑαάϊηρ ννῃϊο ἢᾶ5 ἀδοθινβα ϑ8οπιε,᾿ 
Ῥογβοη. [λίρα !ΠΠν ; ποῖ μοι ἰπαΐ ψοῖι 
αὐ] αἰτον του" ῬΥαΜΘΥ απ υυἱἱΐ ἀρρθαν 
εὐἰδον. {Π6 υαϑ08] ΘΟΠΒΙΡΓΟΙΟΠ 8 [{6Γ 
οἶσθα 15 ἴπ6 ᾿τηρ6 7. τηοοῦ ; οἶσθ᾽ ὡς 
ποίησον, τποΐ ποιήσεις : οἵ ννῆ] ἢ 868 
Ἰηβίαποοβ 'ῃ Ηδθο. 225. ΕἸΏβΙον τ[ῃθτὸ- 
ἴοτ σγουϊά τα μέτευξαι, ἀπ ρυΐ {Π6 
νονὰβ. καὶ σοφωτέρα φανεῖ ἴῃ ἃ ρΡᾶγθη- 
{ῃ6515, ἃ5 ἰὰ Το. 721. ᾿ἸΑλλ᾽ ὡς γε- 
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δ Ἂν ᾽ Ἀ 4 ῇ νν τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ ᾧαινέσθω ποτὲ, 
ηδ᾽ εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἶναι δόκει. 

“ ἐ 9 ἂν Ἁ Ἂς 3) 3:9 Ἁ 

Μη. ὕῤριζ᾽, ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἐστ᾽ ἀποστροφὴ, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χθόνα. 

Ια. αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου" μηδέν ἄλλον αἰτιῶ. θ0ὅ. 
Μη. τί δρῶσα; μῶν γαμοῦσα, καὶ προδοῦσά σε: 
ἴα. ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. 
Μη. καὶ σοῖς ἀραία γ᾽ οὖσα τυγχάνω δόμοις. 
ἴα. ὡς οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 

ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει παισὶν ἢ σαυτῇ, φυγῆς 610 

προσωφέλημα, χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν, : 
λέγ᾽" ὡς ἕτοιμος ἀφθόνῳ δοῦναι χερὶ, 
ξένοις τε πέμπειν ξύμβολ᾽, οἱ δράσουσί σ᾽ εὖ. 

νέσθω (καὶ σοφωτέρα φανεῖ") Μήτ᾽ ἂντ- 
έχου τοῦδ᾽ (εὐγενῶς δ᾽ ἄλγει κακοῖς), 
Μήτε, σθένουσα μηδὲν, ἰσχύειν δόκει. 
8 Επά τῃ6 αἴ. ποννανϑγ τη γε]. 191]. 
οἷσθ᾽ οὖν ὃ δράσεις, ὧς ἀπαίρωμεν χθο- 
νός : 

601, 602. “φαίνεσθαι ἀπὰ δοκεῖν 
Ἰλοῖϑίκθ, ἀβρεπάϊπρ οὴ μετεύξῃ.᾽ ῬογδοΉ. 

608. ἀποστροφὴ κακῶν 7958. (ζημίας 
ἀποστροφὴν 1220. 

606. αἰτιῷ, 1π|ρ6Γ. τη], ἴο αἰτιάου, 
δίαγηθ πὸ ο᾽6 Εδἶδ6. 

606. γαμοῦσα, ὅϑ.Πο]. σεσημείωται 
τὸ γαμοῦσα" ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ἄρα τοιοῦ- 
τον ἔργον ποιήσασα; οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτῆς 
ἔλεγεν, ἐπεὶ εἶπεν ἂν γαμουμένη, ἀλλὰ 
τὸν ἸΙάσονος λόγον ἐφ᾽ ἑαυτῆς μετέ- 
στρεψεν. γαμεῖ μὲν γὰρ ὃ ἀνὴρ, γαμεῖται 
δὲ ἢ γυνή. 8566 ἴῃ8 ποίβ οη νυ. 264. 

602. ἀραία 15 ἀπαρηβίοοα ὈΥ τηοϑὲ 
ΘΟΙΩΙηΘηΐδίΟΙΒ ἸΏ ἃ Ρᾶββῖνθ 56η86; δαΐ 
Ὀγ ϑομ ἔδυ 8πηα ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ δοίν ον : [ῃ6 
Ἰατίθγ. βθθίηβ Ῥγθίθγα Ὁ]8 : 685, απὰ [1 
παρρθηὶ (1ῃ 80 ἀοΙηρ) ἰο δ6 ἐπιργοοαξϊηρ' 
Ομ}565 ΟἹ. ψΟ1Ι7' Πιοιι56 : ἸτηΡ  γ]ησ {Πδὲ ἴῃ 6 
ΘΟΠΠΘχῖοη. οὗ «9}4505 ψῖ τῃ6 τογὰὶ] 
[ἈΛΩΠΥ ννᾶὰβ ἴῃ8 Τ68] οατι58 οἵὁ Π6᾽ ὈδΙηρ' 
ὈδηϊΞηθα ; ΟΥ οπ6 ἔΐπαΐ δγῖηρς πιϊδοὶο 
οπι: ἃ8 ἴῃ Βατ, Τρίι. Τ. 774, ἢ σοῖς 
ἀραία δώμασιν γενήσομαι. ὅορῇ. (Βα. 
Ἵν 1290. ὡς ἐκ χθονὸς ῥίψων ἑαυτὸν, 
οὐδ᾽ ἔτι Μενῶν δόμοις ἀραῖος. 50. 
Ἄρσ, 245. φθόγγον ἀραῖον οἴκοις. 

ὩὉ 

609. ὡς οὐ κριν., ἴον ἴσθι ὧς, Κιηιοιυ 
ἐμαὶ, ἃ 5Βιτοηρ δἰπττηδίίοη : ΕπιΡ. Ηβο. 
400. ὡς τῆσδ᾽ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθή- 
σομαι: Ῥῃορη. 727. ὡς οὐ καθέξω τει- 
χέων εἴσω στρατόν: Απᾶτγ. 254. ὡς 
τήνδ᾽ ἀπάξεις οὕποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. 

“ κρινοῦμαι, ἰἰτῖραῦο : Ατιδίορῃ. Νὰ. 
66. τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεθ᾽, ἀλλὰ τῷ 
χρόνῳ Κοινῇ ξυνέθημεν.᾽ ἘΕἸΠΊΒΙΘΥ. 
ΟΠ θα οὔβογνεθ ὑμαΐ τη6 τα] 
νοῖο6 ᾿ᾶβ {πΠ6 58π|6 ἴογτοα ἴῃ δικάζομαι, 
ἃ5 Τα ο. Π]. 44.. ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζόμεθα 
πρὸς αὐτοὺς, αγ6 ποὶ αἴ ἰατυ εὐἱέϊι τ[θηι. 
Ο΄, Οἀ, Σ. 148. 

612. “ΝΟΥ οἴϊθη {ῃ6 ννορὰ εἰμὲ 15 
ννΔΠΓηρ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ννι[ἢ ἕτοιμος : ΒΌΓ. 
Ττο. 74. ἕτοιμ᾽, ἃ βούλει, τὰἀπ᾽ ἐμοῦ, 
56, ἐστί, ῬΙαῖο Ῥηξάν. 932. (ἢ ψυχὴ) 
δουλεύειν ἑτοίμη. Μαῖ. Οὐ. ὅτ. 
ὁ 806, Βομείεν οὐ Βοβ. ΕἸ], ρ. 8576. 
ΠΟΙΟΘ5 Π8 βϑῖηβ δ] ΠΠρ518. σι 1ἢ6. 86]. 
ἄξιος, (5686 φρο. 8519.) δυνατὸς, ἐπι- 
δευὴς, ἱκανὸς, οἷός τε, πρόθυμος : 566 
ν. 492. 

ἀφθόνῳ χερὶ, εὐἱξῆ, απ «ὐργιάρὶηρ 
μαπὰ : Ονιὰ Τηβί. 1. 2, 67. Ἐπὶ 1}}} 
ὨΟΒΙΓΙ πὸπ ἰπυϊάϊοδα ΟΥ̓ΛΟΙ 5. ΟΟρϊδ.᾽ 
ΟἸ 688... ἵν]. Ρ. 9521. 

618. ξύμβδολ᾽. ““ΤῇΘ 4]Π|ἀπ6 6. ἢ] ἢ 
γὰβ σοηίϊταοίθα Ὀγ Ποβριτα γ, ννὰβ 
τοΡπηθ4 προξενία. (δῖα, 3560.) Τί ννα5 
Π6] ἃ νϑῦν βδογθά, ἃπα νρᾶβ οὔβετνθαά ὈγῪ 
1Π6 ἀποίθηί ὐγθεκβ ἢ στθδΐθι Ἰηνίο- 

ΠΤ.) 
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καὶ ταῦτα μὴ “έλουσα μωρανεῖς, γύναι, 
λήξασα δ ὀργῆς κερδανεῖς ἀμείνονα. 

οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεθ' ἂν, Μη. 
61 

οὔτ᾽ ἂν τι δεξαίμεσθα, μη ἡμῖν δίδου" 
κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐκ ἔχει. 

ἴα. ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, 

ὡς πάνθ' ὑπουργε εἶν σοί τε καὶ τέκνοις ϑέλω" 620 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέσκει τἀγάβ,, ἀλλ᾽ αὐθαδίᾳ 
φίλους ἀπωθεῖ" τοιγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον. 
ἡ χώρει" πόθῳ γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης 

ἱρεῖ, χρ ονίξων δωμάτων. ἐξώπιος. 
μετ ἢ ίσως γὰρ, ξὺν σ)εῷ δ᾽ εἰρήσεται; 628 

γαμεῖς τοιοῦτον, ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσθαι, γάμον. 

Χο. Ἔρωτες, ὑπὲρ μὲν ἄγαν στροφὴ ἀἁ. 
9 

ἐλθόντες, οὐκ εὐδοξίαν, 

οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκαν ἐν ἀνδράσιν, εἰ δ᾽ ἅλις ἔλθοι 
, 

1ΔὈΠΠ|ν {πη θνθὴ (6 [1658 οἵ κΚιηάγθά 
8η σΟηΒΔηρΡΌΪΗΪΥ, ἍΠ6 8]ΠἸ|8Π065. οἵ 
Ποϑρια ἢν ἀθϑοθηάθα ἴγομη ρᾶγθηΐβ (0 
1Π6 11 ΟΠ] ανθη ; ΠΟΙ ψνθῖθ ἴἢθν οοη- 
τρδοῖθα ΟἾΪΥ ὈΥ ργίναῖθ ΟΓ' βίπσίὶβ ρ6Γ- 
50η8, θα ὈΥ (Ππ686 νυ τῇ νυ Π0186. [ἄτη 1} 165 
δη οΟἸ165. ΤΏυ5 Νίοιαβ, ἴπ6 Αἰμβηΐδη, 
15. Θα 6 πρόξενος τῶν Λακεδαιμονίων, 
8|Π|6ὰ Ὀγ Ποβρι(α}1π ὴ}ὺ το (Π8 1 ἀοραφιηο- 
ὨΙΔη8. Πδποβ ἰΐ νγὰβ ΘΒ ΟΠΊΔΓΥ [ὉΓ 
Τη6ῃ ἰῃ 5 8|Π164 10 ρῖνα Θὰ ἢ οἴποὺ σύμ- 
δολα, σθιΐα!η ἴοκθηβ, ἴΠ6 ρτοαποίηρ οὗ 
νν 16 ἢ} ννὰβ ἃ ΤΘοορη!!0η οὗ 18 ὁονθ- 
Ὡδηΐ οἵ Ποϑρι(]|ἰ{γ. 6586 1ΟΚΘ 5 γν6 16 
τηὰίααὶ ργθβθηΐθ. δηιὶ ρἹ[08, νν 10 }} ἡγΘγΘ 
οΔ|164 ξένια οἵ δῶρα ξενικὰ, πα νν ἢ] ἢ 
ν 6 ἀδροβιίρα Ὀγ (6 ἀηοϊθαΐ Οὐθοκϑ 
δΙηΟΩρ ἴΠ6 1 {ΓΘ άβιγοθ, ἴὸ ρϑιίρϑίμαϊβ 
1Π6 τη ΘΠ ΟΙῪ οἵ ΤΠ 61 {τἰθη 5}}}05 ἴο 886- 
οοβάϊηρ σθηθγαίίοηβ : Οἱ δὲ καὶ ἀλλή- 
λοισι πόρον ξεινήϊα καλά. 1|. Ζ. 218. 
ΤΠ Ἰαΐθγ ΟὐἘ ἘΚ 864. ἴο Ὀγθὰκ ἀστρά- 
γαλος, ἃ 416, ᾿ῃηΐο ἴννγο ρϑγίβ ; ὁπ6 οὗ 
ννῃ]Οἢ (Π6 σιοβίβ ΟδΡ 164. ἄνγαν, ἀπ [ἢ8 
οἵ!θΡ τριηδιηθα ψ τῇ 1Π6 ῬΘΥβοη ννῃῸ 
84 φηιθυίδι θα {Ἰοιη.ἢ ΟΡ ΒΟ 5 
Αηδα. οἵ ὅταθοθ, ρΡ. 892. 

6017. 5 Βρυηοῖ 85 δἀϊοα [ΓΟΠλ ᾿ 

Α.1, Τῇ σομηηοη Τϑδάϊηρ 18 μηδ᾽ 
ἡμῖν.᾽" Ῥογϑβοη. 

618. ὅοριι. Α]. 665, ᾿Ἐχθρῶν ἄδωρα 
δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα. ΜΙ ΟΩ 5 Οὐδ : 
“πρη6, Βαῦ Βι0 ἢ ἃ58 86 βΟΟα τηθ6ῃ, οδἢ 
σῖνϑ ροοά {Π]ηρ8.᾽ 

622, ““ ἀλγυνεῖ ἴον ἀλγυνῇ ΜΡ. ΕἸοτ. 
1η Δ αἱοἷκ, οα Ῥῆωη. 576. Ρογϑβοη. 

629. (ἵ, 1868. νεοδμῆτες γάμοι. 
624. δωμάτων ἐξώπιος ἴον ἔξω : ΑἸο. 

66. ϑΌΡΡ]. 1048. 
625. ξὺν ϑεῷ, δ᾽ εἰρήσεται, αἴθ .1α- 

νϑηΐο: οἵ, 798. ὃς ἡμῖν ξὺν δεῴ τίσει 
δίκην. Ατιβίορῃδηθθ 15. βαρροββα ἴο 
8146 ἴο [15 Ῥαβϑθαμθ ἴῃΏ. ΡΊυῖ, 114. 
Οἶμαι γὰρ, οἶμαι, ξὺν ϑεῷ, δ᾽ εἰρήσεται, 
Ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφθαλμίας, 

Βλέψαι ποιήσας. 
626. γαμεῖς, Αἰί. [αΐ. ὥστε σ᾽ ἀρνεῖ- 

σθαι, ὅοιιο]. ὥστε μεταμεληθῆναί σε 

ἐπὶ τῷ γάμῳ. 
627. ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες, Παυϊηρ 

δοηιο αὐἰιν ἰο0 συ θαΐ υἱοίθηοθ, ἱ. 6. Πα νΙηρ; 
(ἀΚθη ἴοο βύτοηρ ἃ ΠΟ] 4 ἀροη {Π6 τοϊπά : 
οἴς Τὰν, ΑἸο, 997. μή μοι, πότνια, μείζων 
ἔλθοις. ον. Θα. 1. 19, 9. ἴῃ πὶθ ἰοίᾳ 
γιιθη8 Ὗ Θηυ8. 

629. “1 ᾿ιᾶνα [οττηθὰ ομβ πο χδπιθῖθυ 
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Κύπρις, οὐκ ἄλλα ὃ εὸς 1680 
7 Ὡ 

εὐχαρις οὕτω. 
΄ 3 δὴ ἈΝ 3 80}. .9...9 Ἁ 

μήποτ, ὦ δέσποιν, ἐπ᾿ ἐμοὶ 
7 ζ 9 ’ 

χρυσέων τόξων ἐῷείης, 

ἱμέρω χρίσασ᾽, ἄφυκτον οἰστόν. 

ουΐ οἵ ἴννο νοῦβθβϑ, ἤθτθ ἃπα δῖον 697. 
11 τον ᾿Ἰηαἀθοθά θ6 οὐ]δθοίεή, {πᾶ: ἃ ἀδο- 
{γ] 15. ποῖ Θογυθοῦ Υ ρΙδορα τη {Π6 {π|γὰ 
ἴοοὐ οἵ τῃ6 τῆϊτα νϑῦβ8 οἵ ἴῃ 5Β1ΌΡΠ6, 
ν θὴ ἃ Βροῃμθ6 15 ἴῃ ἴπ6 σοΙ ΓΘ Θροπά- 
ἴηρ η6 οὗ {Π8 δη{ἰ5τορη6. Βαϊ {6 
ἀρῶ] 6. ΓΙ ΘΓ5. ἀὸ ποΐῖ δάτηϊ ὑπαὶ (6 ν 
ὉΤῈ θοιΠα ὉΥ 5πο ἢ ἃ τὰ]6, ΡΠ] Υ͂ 
ἴῃ {6 σοϊηηοη Κιπάβ οἵ τηθῖΓ6 : 566 
Απάτοιῃ, 195. 141. Αρσαΐη, ὈΥ 1πβϑρί- 
Ἰῃρ' ἐν, 1Π86 ἀπρ]θαβαπὶ ΘΟΠΟΌΤΙΘΠΟ6 οὗ 
1Π8. ἰννο 5018 0]6.65 αν ἂν 15 ἃνοϊ(θα, 
Ἦονν βαβιϊν ἴῃ6. ευ}180]6 ἐν ταῖρηῦ πᾶν 
Εβοᾶρθα, ᾿ἴ 15. ὉΠΗΘΟΘΒΒΟΙῪ ἴ0 ΠΊΘΠΤΙΟΠ. 
Ἰῦνοιυβ ἴθ Αἰπθηθιβ χὶμ. Ρ. 564. Ἐὶς 
ῥοδέοισιν ἐν ἄνθεσι δρέψαν. Ἰυυδίας 5 
Οἀ. Ζ. Ρ. 1518. 1͵ξξῶδ6. 890, οἸη1 15 
ἐν. Βαϊ τῃϊ5. σοπβίλ 0 18. Τα ΠΟΥ 
ἘΔ Ὶ50ΔΙ], ΠΟ ΨΨ1}1 δοσουηΐ [ὉΡ [05 
Ὀδιηρ ΔΙΙΘτθα ΟΥ̓ ἰγα βου θθγ8. ἄθονθ 
425. Οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 
Ὥπασε δέσπιν ἀοιδὰν Φοῖδος : τἴ Ξ6οτης 
ὯΪΒῸ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴ0 ΓΕΒίογο 1 ἴὸ ἩοπηοΥ 
Οα. Ω. 200. χαλεπαὶ δέ τε φῆμιν 
ὄπασσε Θηλυτέρῃσι γυναιξί : [π6 οοάοα 
Ηαγίοὶατιις Ὠοννθυθ ἢ885, χαλεπὴν δ᾽ 
ἐνὶ φῆμιν ὀπάσσει. Π6 οἷ! οὔ "6 Ῥγ- 
1ΠρΟΥ ΘΔ ἢ5. 15 νγν6}} Κῆόνῃ, Ναὶ μὰ τὸν 
ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετρακτύν : 
νυ ἢ Φα]1ὰπ τὨυ8. Ρᾶτοα!οβ, Οταῖΐ, ν]. 
Ρ.196. Ο. (368.) Οὐ μὰ τὸν ἐν στέρ. 
νοισιν ἐμοῖς παραδόντο τετρακτύν. Ἐπ Ρ. 
Τρ. Α. 584. ὃς τᾶς Ἑλένας Ἔν ἀντω- 
ποῖς βλεφάροισιν Ἔρωτα δέδωκας, Ἔρωτι 
δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάθης" ννῇοτ πέπωκας ἰ5 
16. ἀῦβαγα τϑϑαϊῃρ' οἱ ΒΘρη. ΜΡ η 5 
αν, [6οῖ. ἴν. 7. Τη6 Τιαἴη8. εἶβϑο 
ἤᾶνρ ἱπηϊταύθα {Ππ|5: ἐιπογθίιι8. Π]. 647, 
" Ε΄ 91)Ὰ]} ἴῃ ρυρηδ βίπα!ο χσυοα ἀδαϊία 
ἸΘὴ5. δβί, (ὐούροῦθ τϑίισυο ΡαρηδτΩ 
οςραΙβα 8. ρεοιϊββϑῖ τ᾿ οἵ νυ ῃ]ο ἢ νΘΙΒ65 
[μ6 [Οὐ πη6Ρ 15 οἰἱθᾷ Ὀγ Νί. Α. Μυγεῖυβ 
οη (δία ]ὰ5 ἰχ. 101. “Νοὴ ἴα ᾿αν8 
Ϊη τη Πράϊίαβ νι δάυ]ίοτα,, [ἢ 6 

ΟΥΠΘΡ 18. {ππ5. ϑιθη θα ὃν Βθμ]οΥ οὴ 

Ῥμαάγ, 1. 51. 18. 1πβἰ684 οὗὨ “ (οΓΡοΓα 
Ομ το 0. [ΔΠ1η0}5 8150 ΟἸα5 ἷν. 
818, “Ῥνφίθγαιατῃ αυ]Ὀ 115 θϑί ἴῃ ΤῸ 05 
αδαιῖαβ Ἰρ568,᾿ ννϑῖθ ΜΙ 5.5, ἀἸβδν, θαὶ 16 
τϑοθῖνϑὰ τϑϑάϊηρ 5θθη5 ἴῃ6 βουηαεϑῖ,ἢ 
Ῥογϑου. ὅορῇ. (Βα. Ὁ. 1δ8. ἀλλ᾽ οὐ 
μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ Προσθήσεις τάσδ᾽ ἀράς, 
Παρέδωκαν, αγ8 τὐογιί [0 6Ο)} [67 ογν ἨιθΊι : 
Βθ6 νυ. 247. 

ἅλις ἔλθοι: ΑἸο. 9382. ἀλλ᾽ ἔμπας 
Ἔφερε κακὸν ἅλις, ϑοἢο]. μετρίως. 
ΕἸΤΊΒΙΘΥ ΘΟΠΊραΤο5. 6]. 1111. Εἰ δ᾽ 
ἦσθα μετρία, τἄλλά γ᾽ ἡδίστη ϑεῶν 
Πέφυκας ἀνθρώποισιν. 

691. εὔχαρις. ΤῊ ννοτ 15 ρα ἴῃ 
ΟἢΘ Οἴπιδι ραβξβᾶρθ οἵ Ἐπ] ρ 465, Η6γδο]. 
894., ἃπα [Πθγ6 8͵50 ἃ58 ἃῃ βριπῃεῖ οἵ 
ψβηυβ. 

699. (ἐκ) χρυσέων τόξων. ““Χρυ- 
σέων 15 ἃΠ ἃπαᾶροβϑῦ Ὀοΐ]] Ποῖα δη ἴῃ 
ν 974, Τη [6 ἱγᾶρ!ο τυ ϊθῦ5 χρύσεος 
15. οἴϊθη ἰουπά ννῃ τΠ6 ἢτβθὲ βυ]] Ὁ] 6 
5ῃονί, 115. Τϑιρᾶικ ννὰβ ἢγβϑί πηδάθ Ὀγ 
Ἡϑηηδπη. ἘΣΧΘΙΠΊΡΙ65. ΘΟουΡ ἴῃ ΒΟΡΗ. 
(Εἀ. Ὑ. 168. 188. Αι. 108. ἘπΡ. Τρἢ. 
Α. 1061. Τρῃ. Τ΄ 1268. Ττο. 520. 856. 
Βδσοοῃ. 879. Ηρτδοὶ. 916. Ηδοτχο. Ἐ. 
961. 396. ἘΠ. 192.᾽" ἘἸΠπι58]. ΜΙΆΙΠΌΥ 
85 ποῖ ποί!θα {Π1|8 νϑιιδίίοη 1ἢ [Π6 
αυδηςν οἵ χρύσεος. ΤῊδ βιαἀδπὶ ν}}} 
᾿ονναν ῦ Οὔβουνθ ἰπαΐ 11 ἰ5 Ἰου ηα 5Πουῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ 1ῃ8 σΠΟΓαΒ65 ; ΔΠ4 ΤῊΔΥ ΡΟΥΠΔΡ5 
ΒΘΏΘΓΆΪΙΥ Ὀ6 ΘΟΔΠΠΘα 85 ἃ (158Υ}14}]8 - 
1Π15. 15 ϑομοίθῇβ! ̓β ορπίοη οὴ Ηρα. 
453, ν᾽ 8 ἰβὸ 566 Ῥοιβοῆ. (ὐΟΠΠΡΆΤΘ 
τῃ68 ποίβ οὴ ν. 2, ὅ688 11446]}᾽5 1,6χ. 

“« ἐφίης τηοβὲ δα. ἃπὰ Ἐσυβίαίῃ. οἡ 
1], Ε. Ρ. δ68. 24:49]. 85. θυΐϊ ἐφείης 
Δ. Β. Ὁ. 1). Ρ. ἀπά τῃὺ5 Βᾶγηθ5. ἢὰϑ 
ααἀϊοα ἰτοῦλ 1Π6 σοπ]θοΐαγτα οὐ τη. 
Ῥογίμ8.᾽ Ρογϑοτι. 

634. “ χρίσασθ᾽ ἄφυκτον ὀϊστὸν 1,. 
οἰστὸν ἐς α αἰδου αὐ θ, α5 ἦξ 15 αἰιυαν5 
ἦν πὸ Αἰιὶς αυὐγἱίογ8. ὥὅθα 1ῃ6. δχοοὶ- 
Ἰϑηΐ ποῖβ οἵ Ῥίθιβϑοῃ οἡ Νίοτιβ, ρ. 278. 
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στέργοι δέ με σωφροσύνα, ἂντιστρ. α΄. 

δώρημα κάλλιστον ἡ εῶν" 636 

μηδέποτ᾽ ἀμφιλόγους ὀργὰς, ἀκόρεστά τε νείκη, 
υμὸν ἐκπλήξασ᾽ ἐτέ- 

ροις ἐπὶ λέκτροις, 

προσξάλοι δεινὰ ἱΚύπριρ, ἀ- 640 
πτολέμους δ᾽ εὐνὰς σεδίζουσ᾽, 

ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναιρεῶν. 
ὠ πατρὶς, ὦ δῶμά τ᾽ ἐμὸν, στροφὴ β'. 

μὴ δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν, 

τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα 04 

υσπέρατον αἰῶν᾽, 

οἰκτρότατον ἀχέων" 

ΒδΡηθ9᾽ οὈβούνδίίοη 15 ποῖ ἃ1η155: “ [ἢ 
Βοδηηϊηρ᾽ 1 τηϑὲ 6 τραὰ 8ἃ5 οἰστόν.᾽ 
ἼΠ6 ϑᾶπη8. ΟΡΟ. 8150 ΓΟΠΊΆΓΚ5 οὴ Απη- 
ἄγομη. 1194. “Ἰὶ τηυβὶ Ὁ6 τοδὰ ψῇἢ 
ἴννο 50} 0]65, ἂ5. 1[- οἰστοί. Ῥαΐ ἴῃ 
Ηδιο Ε', 195. μανίηρ' Ὀβοοπηθ Ὀο]αΘγ, 
ἢθ Πᾶ8 βάϊίβα μυρίους οἰστοὺς ἀφείς. 
566 1ῃη6 Ῥταῖ. ἰο 1η6 Ηφουρᾶ, Ρ. χν.᾽ 
Ρογβοθ. 88 591]. 

6857. (ὐοηῃβίγαο ἴῃ [Πἰ5 οτδν : μηδέ- 
ποτε δεινὰ Κύπρις προσδάλοι [γυναιξὶν] 
ἀμφιλ. ὀργ., ἂις. τε νείκη, ἐκπλήξασα 
δϑυμὸν [ἀνδρῶν] ἕτ. ἐπὶ λέκτροις. ΟἿ, 
Ἡούδοο Οα. 1.18. Ἐ 1665. ἴθι οἱ ϑιη- 
Ρ᾽α5, Φυο5. τ αρία ἴαπϑὶ οορυΐᾶ ; 66 
τ Ά}Π15. Τ)᾽ν α]δὰ5. ΠΌΘΤΙΠΙΟΏ18. ΘῈ ΓΘ ἃ 
ΟἸΠΠα5 βοἰνοῖ 8.01 16. 

640. ““προσβάλοιμ᾽, ὦ δεινὰ ΑἸά. 
Ὑγμηαὶ 1 μᾶνθ βἀϊίθά, 15 οοηϊδιηβά ἴῃ 
{6 Μ55. Β. Ὁ. 1,. Ῥ. δχοθρί {Παϊ 1,. 
5 προσϑάλλοι. ἀπολέμους Α]ά. 1 
ἴᾶνα δἀαήρα δ᾽ ἴτοιῃη 1,.. ΤΊ|6 τηβι 65 
ννου]Ἱά ῬΘΡβαΡ5 ὍΡΤΘΘ ὈΘΙῖοΓ, 1 ννθ ὑγγβῦβ 
ἴο τρδά ἀλλ᾽ ἀπολέμους εὐνὰς----- [868 
168 ἢοῖα οπ 699.}] Κρίνοι 15 1ῃ 81] {Π8 
Ῥατιβιαη ΔΙ55. τὴ Ο΄, ΕἸ. Τι. κρῖναι ὅς Πο]. 
κρίνει ΑἸὰ.᾽ Ῥογϑοτι. 

641. σεθδίζουσα, ὅ0Πο], προκρίνασα, 
προτιμῶσα: 156. Εἰ δὲ σὺς πόσις Καινὰ 
λέχη σεβίζει. 

Θ42. ἘΠΠΊΒΙΘΥ ἄρρτονοβ οἵ Βυοἢδ- 
Πηη 5 νϑυβίοῃ, ᾿αγαΐα ρΥοηιρὲο θα Ή,ΙΘΥ6 
Ἰιοοίλ 7τιραϊϊς ογϊηιΐια : δχοθρ (δμαΐ 

ὀξύφρων 15 ποῖ ΘΟΙΤΘΟΙ͂Υ τοπάθσθά ὈῪ 
Ραγαία, Ὀὰὶ ἢδ8 [ῃ8 58Π18 Τηθϑῃη]ηρ' ἃ 8 
ὀξύθυμος ἴῃ ν. 320, ΤῊϊ8 τϑιραγκ ᾿ς 
ποίΐ οογτθοῖ : φρὴν ἃηὰ ϑυμὸς ΑἸ ΠΡ ἴῃ 
Οτθοκ 85 πΊ ἢ 85 η16}}15 ἃΠΠ ατϊηιι5 ΤΏ 
Τιαῖη: ὀξύφρων 15. φιυϊοῖς 0 Ὀθγοορίιον, 
5] αν ρ-τοϊ 6, ὀξύθυμος, φιιϊοϊκ-ἰοπιρογοά, 
ΤῊ Ἰ1η8 ΠΊΔΥ͂ ΘΙΠ6Ρ 6 Το ἀθΓθα : ἤ7αν 
Τϑηλι5, τυϊτἢ, γεαα }τιαρηιογεί, 5θἐ εἰ {6 
αἰδριυιίεδ δΟἸ) ΟΘΥ γι}: ', ΟΥ̓ΠΙαῚ 8116 ΑΥ̓ΤΑΊ ΡῸ 
{ἢ αν υϊαρῸ5 οὕ ἐδηιαΐδ5 : βϑ᾽ βοίίπρ' [οι 
ἴπθπὰ ᾿αβθαπαβ οἵ δοηρθηϊαϊ ἀ]5ρο- 
511 0η8, ποῖ Ἰθανιηρ 1, ἃ5 δ βάθα Ἵοτη- 
ΡΙαϊηβ ἃῦονθ 297. ἀγὼν μέγιστος, ἢ 
κακὸν λαβεῖν, Ἢ χρηστόν. ὅ0 ΨΘηιι5 
15 ἰθττηθα εὔλεκτρος ἴῃ δορῇ. Τι. 515. 

044, ϑορῃ. (Βά. Τ. 880. Μὴ δῆτα, 
μὴ δῆτ᾽, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέθας, ᾿Ἴδοιμι 
ταύτην ἡμέραν. 

645. (ἕνεκα) ἀμηχανίας : ἃ ἰγραυθπὶ 
ΘἸΠΠρ515. αἴθ οἰκτρὸς, δείλαιος, μέλεος, 
δύστηνος, Δα 510}1}181 ννοΓα 8 : 566 αὔονθ 
96. 869. 

647. ““ οἰκτροτάτων ΑἸά, Τι᾿586. οἰκ- 
τρότατον τροθηΐ 6αά,, 1 κῆονν ποῖ [τΟτη 
νῇθη66. [1 Πονανϑῦ γοὰ Τοίϑ!η ἴῃ 6 
οἰ τοδάϊησ, ννῖοἢ 1 58Π4}} ποί οὐ]βοῖ 
ἴο, γοι ὙΠ δἱ {Π6 ϑϑτηθ {1Π}6 Γθϑί "6 
1Π6 ἐαπρτίνα δεινότατον 656. ἔγοτη {Π6 
ΑἸαϊη6. βδάϊθοῃ, Δ Ππουρ τἴῃ6 ΜΙ5Κ, Α. 
Β. Ὁ. 1,. ρῖνε δεινότατα. ἴη [6 ρΓῈ- 
σΘαΠησ γοῦ58 δυσπέραστον (ὐ. αηὰ 1,80. 
Ῥογϑοη. 
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“ανάτῳ, ϑανάτῳ πάρος δαμείην, 
ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα" μόχθων δ᾽ 

οὐκ ἄλλος ὕπερθεν, 6ὅ0 

ἢ γᾶς πα-ρίας στέρεσθαι. 
εἴδομεν, οὐκ ἐξ ἑτέρων ἀντιστρ β΄. 

μύθων ἕἔ ἔχομεν φράσασθαι" 
σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ Φίλων τις 

ὥκτισεν παθοῦσαν θδδ 

δεινότατα παθέων. 
ἀχάριστος δλοιθ᾽, ἐ ὅτω πάρεστι 

μὴ Φίλους τιμᾷν, καθαρὰν ἀνοίξαν- 
τα κλῆδοι οΣ; ἐ- 

μοὶ μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. 660 

648. Αἰϊον πάρος, ἃ5 Ε]Γη5]. ΤΕ ΠΊΑΓΚΒ, 
{Π6 ἸΠΟΓ6 ΤΟΊ Ϊ ΔΓ σοηβίγαοοη ννου]ά 
6 ἢ ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσαι: οἷ, ϑορῇ. 
(Εα.: Τ΄. 890. ΕἸ. 119]. ἩοΙᾶπη 
Βοννθνυ Ρ 0] οἸου ΘΙ Υ ΟΌβογνεοβ {Παὶ πά- 
ρος ἃπὰ πρὶν ἃτ6 βογηθίϊηθβ ὑϑϑὰ [ὉΓ 
Ῥοΐϊδιιδ : τὴ 68. Ἰητογργθίδτιοιι {ἢ 15. νν1}} Ὀ6, 
για! 1 γαῖϊΐον αἴθ παν ἰΐυθ, ὠἶθι 1 
ΘηΟτι 6} ἐιὶδ Τιϊϑ0Υ} : πάρος Ὠὴ5. [ἢ ]15 
56η886 ἴῃ Οτεβί. 999. Τίνα γὰρ ἔτι πάρος 
οἶκον ἄλλον - Ἕτερον, ---- σέδεσθαί με 
χρή; Μαίίμια ὅν. ὅτ. ὁ 45δ. αἴτον 
πάρος δαμείην ΞΌρΡ]1ε5 ἢ ἄπολις γενέ- 
σθαι: ννΒ ΤΩΔΥ͂ 480 ΘΟΠΒΙΔΘΓ ὑῃ6 ννογὰ 5 
Το]]οννιηρ,, ἅμ. τάνδ᾽ ἐξανύσασα, ἃ5 ἃΠ 
ΘΙ ΡΠβοδίοπ οὗ ἴῃ6. φγθοθάϊηρ 1468, 
μαυΐηρ σοπιρίοιοίῳ νι 5] δα ἐἰιὶς φαϊδέθγισο. 

660. ““ μόχθων τίς ἄλλος ννοι]ά Ξυἱ1 
1π6 τηϑίτο Ὀθίίου, 8ἃ5 Εὐτ, ΕἸ. 1914. 
Καὶ τίνες ἄλλαι στοναχαὶ μείζους Ἢ 
γᾶς πατρίας ὅρον ἐκλείπειν - ἼΠπε πορὰ- 
τινα οἴΐθῃ ἀβαγρθ ἴΠ8. ΡΙδσθ οἵ ἴῃ8 1η- 
ἰθυγοσαῖινθ, οΌβοινοα Ῥογβοὴ οἱ ἢθο. 
296.᾽ ΕἸΠη5]. ΟἿ. ν. 984. Βοη. Οἀἁ. 1. 
94. Ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ 
τοκήων. 

662. οὐκ ἐξ τ. μ. ἔχ. φρ., τ06 ᾿αῃνθ 
ηοὺ ἰο Ἰπ661 τὲ {Υ0ηὶ ᾿δαγϑαψ: βοῇ. 
Ῥρῖβ. 271, Καὶ μὴν παρών γε, κοὺ λό- 
Ὕους ἄλλων κλύων: οὐ ψ Ποῖ Βίοπε, 
οἰξθβ τῇ [Ὁ]]οννίηρ ἃΠΊΟΏΡ ΟἿΉΘΙ ΡΆΓΔ]- 
16] ραββαρθβ: δορῇ. Τραοῆ. 759. Αὐτὸς 
δεδορκὼς, κοὐ κατὰ γλῶσσαν κλύων. 

Επτ. ὅυρ. 684, Λεύσσων δὲ ταῦτα, κοὺ 
κλύων, ῬΙαυῖ. Βᾶροι. 8, Θαΐη Ερο, 
οατη ρΡΘΙΙθαΐ, υἱαϊ: ποη, θα α"αἸίο αὐόοιιο. 

θ6ὅ. “ᾧκτειρε 18 [Π6 Θοτητηοη τδαά- 
ἴπσ: ᾧκτισεν 15. ἃ ΘΟη]θοίαϊα οἵ Μα9- 
δῖάνα : [οἵ, 646.1] Αραϊη, 168 πιθηιδγαπί 
ἴᾶνθ πάρεστι ἃ ἀνοίξαντα : σΘΏΘΓΆΠΙΥ 
πάρεσται ἃπαὰ ἀνοίξαντι ἃτΘ6 τοϑα. 
ον ϑ0Ή. 

667. ἀχάριστος, μηρτγταίθ[ι οὐ οαϊοιι: : 
Τάβοη 15 δἰ] υὐρὰ ἰο: Επτι Το 878. 
λέκτρων προδότας ἀχαρίστους. 

πάρεστι, ἰο τὐἴουν ἐξ ἐς Παδιζιαὶ, α 
δοί ἰρα γυϊνοὶρ 6, αὐἰο56 οΠαγαοίογδίϊς ἐΐ 
8; ΟἹ' ἐθιΐο τὐΐθο86 ηιῖηαὶ ἐξ σΟὨΙ65. 

ὅτῳ πάρεστι, ΟΠ: ἴθ᾽ οη Πρτη. Ρ. 74, 
29. ποίϊσθ5. [Πα {ῃ6 ᾿πΠα]οδῖ να 15. 60Γ- 
τοοῖ, δτπουρἢ τΠ6 ορίαϊϊνα ρτβοθήρβ, 
Ὀθοάιβα [ἢ6 ΟΠ οταβ5. δ] 465. ροϊηΐθαϊν 
ἴο «850. ΟἸΠοΡνῖΞα ἢ 6 ορῖ. 15. Το- 
ααϊτοῆ : Ηοπ. Οἀ. 1. 47. ὡς ἀπόλοιτο 
καὶ ἄλλος, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. Ατίὶ- 
βίορῃ. Δ΄ 6βρ. 1491. ἕρδοι τις ἣν ἕκαστος 
εἰδείη τέχνην. ὅ3Ξ86 δῦονε 598. 

608. ἀνοΐξαντα: 56ὲ85 6556. 51η118 Ὁ 
ΟΟΠΒΙΓΠΟΊΟΠ5. ἃτ6 ἰουπη τη 742. 810. 
884. Ἄλδοῃ, Ρτοιη. 224, Κράτιστα δή 
μοι τῶν παρεστώτων τότε Ἑφαίνετ᾽ εἶ- 
ναι, προσλαδόντα μητέρα, Ἕ κόνθ᾽ ἑκόντι 
Ζηνὶ συμπαραστατεῖν : {5 Ῥογδοι δηἃ 
ῬΙΊοτη, ἴον προσλαθόντι. 

6069. κλὴς Καὶ ἐπαέ δῳ υὐπιϊοῖ! ἀρο685 
ΟΝ) θην απ ἐς ΘΠ δοίοί, ἃ5 ἃΌονα 215, 
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ΑἸΓΕΥ͂Σ. 

Μήδεια, χαῖρε" τοῦδε γὰρ προοίμιον 
κάλλιον οὐδεὶς οἷδε προσφωνεῖν φίλους. 

Μη. ὦ χαῖρε καὶ σὺ, παῖ σοφοῦ [Πανδίονος, 
Αἰγεῦ" πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ πέδον: 

Αι. Φοίδου παλαιὸν ἐκλιπὼν χρηστύριον. 
δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιωδὸν ἐστάλης ; Μη. τίὃ 

πόντου κλῇδ᾽ ἀπέραντον : 616 καθαρὰν 
κλ. φρενῶν 15. τηθῖδ ΠΟ ΓΙ} ]}Ὑ ΔρΡΙΙοά 
ἴ0 ἐπ6 γιι8 απὰ γοηοὰ, {ἢ ΤΠ ἔβε]- 
Ἰηρ8 οἱ ρ᾽γ, δβδοιίίοη, ὅζε., ὈγῪ ψΒῖοἢ 
τη6. Πρατί 15 τηονϑὰ : {Ππ8 νν8 βρθαῖ οὗ 
δίθοίἱ)ρ' 16 ᾿δαγί, ἰοοϊκεῖηιρ {6 δγϑαβί, 
ἤγοπ- δαγίθ, ορεηῖηρ ἐΐθ Πραγί, ὅζα. 
1)4128] σοπηρᾶγαεβ ΟἿ 5 ῬΓΌΡΤΘΘ5 οἵ 
Ῥοβίυυ : “ Τῆϊπ6 ἴοο ἴΠΠ658 φο]άθῃ Κουϑ, 
ἸαΠλΟΣα] θοΥ! Τηῖθ οδη ἀη]οοῖκ {Π8 
ϑᾶῖθϑ ΟἴἼοΥ : ΟἹἁ ΠΟΡΙῸΓ {Πδΐ, ἃπα {Π1]]]Π1πρ’ 
ἴδαιβ, Οὐ ορθ 86 ΒΒ ΟΥΘα βου 768 Οἵ 5γη1- 
Ῥδιμοες [θ185. Ῥορθο᾿β ΕἸΘρΥ : “ἕο 
ῬΘΓΙΒἢ 411, ψνἤοβα Ὀγθαβὲ θ᾽ 61" ἰδᾶγπί ἴὸ 
ϑΊονν ΒῸΡ οἸΠοΙθ᾽ ϑοοά, ο' πι|ε]ΐ αἱ 
ΟἰΠΘ β᾽ νγοϑ.ὄἢ 

662. ““ φίλοις ΑἸά. φίλους ΕἸ. 1,. 
κάλλιστον 4150 ΕἾ. ἴῃ Δ 4Ιοἰκ. οὐ ῬΠοθη. 
598. Ρογβϑοη. ΤΠ 6618. 15 [Π8 ρτο- 
ῬΕΙ͂ σοηῃβίγ. : Ηΐρρ. 649, ἵν᾽ εἶχον μήτε 
προσφωνεῖν τινά : Οτεβι. 47. μήτε προσ- 
φωνεῖν τινὰ Μητροκτονοῦντας. 

668. Ο, Οταβί. 470. Ὦ χαῖρε καὶ 
σὺ, Μενέλεως, κήδευμ᾽ ἐμόν. 

664. “ ἐπιστροφᾷ ΑἸ, 1,836. ἐπι- 
στρωφᾷ Α. Τὰ, τὐπιοῖ, ἀπαϊορα αἰδὸ γ6- 
συῖγο5. ΕῸΡ ἴῃ6 θεῖ ογη ἤοπ νέμω 
νωμᾷν, ἴγνοηῃ στρέφω στρωφᾷν, [τΌτὴ 
τρέπω τρωπᾷν, [[τοῃ] τρέχειν τρωχᾷν.] 
Πέτεσθαι ΔΙ͂ὁ0η6. 85 ἴα! ἃ5 1 81 ἄννᾶΡΟ, 
τηᾶθ5. Ὀοίῃ ποτᾶσθαι [ϑορῃ. (Βα, Τ΄ 
482.1 ἃπᾶ πωτᾶσθαι." 
Ἠδ8]. 88. Τίς δ᾽ εἶ; 
ἐπεστράφης πέδον ; 

665. παλαιὸν χρ. ““ΤἬΙΒ ΟΥ̓ΔΟ]6 νγᾶβ 
ΨΘΙῪ δΔηοσίθηΐ, ἃπα Πουτβηθα ποτα (ἢ 8ἢ 
Οὴ6. πυηπαγοά γρϑῖβ Ὀοίοτα ἴΠ6 Ῥτο͵δη 
ννᾶγ; ἃπα ἴγοηι ᾽ἃ ἴπ6 ΟὙ  β ἅγα β8αϊα 
ἴο πᾶν τϑοθινθά ἴῃ6 σδϑ]εγταϊθα δη- 
ΒνγΘ, {πᾶς ΤΊΤΟΥ μου Ὀ6. ἰάθη ΟΥ̓ 
ἴῃθπι ἴῃ 6. ἰθηῖ γρᾶν." ἈΟΌΙ ΒΟ 5 
Απῇαᾳα. οἵ ὅτεθοθ, ρΡ. 296. Αοοοτά- 

ΠΟΥ ΟΙς ον ΟἹ 
πόθεν γῆς τῆσδ᾽ 

660ὅ 

1ηρ' ἰο ΗἩδγοάοίι5 11. 62. 1η6. οτδο]6 οἵ 
Ἰ)οαομᾶ νν88 ἰ[6 ο᾽ἀδθϑὶ ἴὴ γθθοθ Θη 
1Π6 ΟΥΙΡῚΠ οἵ οΥϑο]6ε8, βε6 ΜΠ Γ᾽ 8 
Οὕθθςαα 6. 11. 5θοῖ, 11. 

666. ὀμφ. γῆς. “ΤΠ οἷν οἵ 19)ε]- 
ΡὮΙ νγὰβ ἱπουρῃϊ ἴο Ὀ6 5:{υϊθα 1ῃ 1ἢ6 
τ 1416. οὔ ἀπ βαγῦῃ. ΤΠ6 ροθῦβ [ε]ρὴ 
τῃδΐ, ἴο ἀἰδοονον {Π15, Φπρ᾿ῖοΓ βθηΐ ἰοστῃ 
ἵννο βᾶρΐβϑ, ΟΥ᾽ ΟΓΌνβ, ΟἹ᾽ βύνδη8, ΟΠ6 
γοια (6 βαϑὶ, {ῃ6. οἵμϑι ΠΌτα 1Π8 ννοϑβῖ, 
δη4 τπαᾶὺ ΤΠΘΥ πιθῦ ἰορθίῃου ργΘΟΙΒΕ]Υ 
αὖ {Π|5 ρῖδοθ. Τί 15 β814, ἤοννθνεῖ, ἴο 
αν Ὀθθη βἰϊυδίβα τῇ {Π|6. τη] 4416 οὗ 
ατθθοθ, δηα νὰ ἴἤθημοθ ο]1.6α Ὀμ- 
φαλὸς, νγ]0 ἢ} 5ΙθὩΪῆ65 α παυθὶ ; δηὰ 
1Π6 ογᾶοὶβ νγὰβ βοῃμῃηθίϊμηθϑ. ἀβθῃοιηηδιθα 
μεσόμφαλον μαντεῖον. Τη 8]] ϑοη ἴο 
{Πᾶΐ παιηθ, {ππγὸ νγὰβ 1ῃ ἴΠ68 (θτηρ]8 1Π8 
ἤρα οἵ ἃ πᾶνϑ] πηδάβ οὗ ν»Η16 βίοῃβ, 
ἢ ἃ. τἰραπα ἢδηρίηρ ἔρο 1{, ἃπὰ 
ὍΡΟΙ 1{ 66. Ρ᾽δθθα ἴνο θδρ]65, ἴῃ 
ΤΠΘΙΊΟΥΥ͂ Οὗ ἴπο86 αἰβραίομθα ὈΥγ αρὶ- 
ἴθ". ἘοΌΙηβοπ 5 Αηΐαᾳ. οἵ Οτβθοθ, 
Ρ. 296. ΑἸ]αβίοη8. ἅ16. [τα θηΐ τη (ἢ 8 
Ῥοεῖβ ἴο 118 ΔΡΡΕΙ]αιίοη : Ἐὰν, Τοπ 
229, “Αρ᾽ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν Γᾶς 
Φοίδου κατέχει δόμος - Οὐεβῖ. 226. 
μεσόμφαλοι μυχοί: ῬΙ, 244, μεσόμ- 
φαλα γύαλα Φοίδου: Τριι. Τ΄. 1262, Ὦ 
Φοῖδε, ϑάσσεις, μέσον γᾶς ἔχων. “"μέλα- 
θρον : ϑορῃ. (ἃ. Τ. 898. Οὐη ἔτι τὸν 
ἄθικτον εἶμι Γᾶς ἐπ᾽ ὀμώπλον σέϑων. 
(ιο. δεν. νι. 48, Θυϊ ἰοοα8, φαοα 1Ἰῃ 
τη αἸὰ δϑί ᾿ηϑ18 ϑ᾽1ι5, τη λϊοιι5 δ᾽οϊ 
ΠοΙηϊηδίαγ, [νν. χχχν. 18, ὔστοῖι, ααὶ 
“ηιῥιίϊοιην, νοὶ ἱμποο]αμῖ, ὥεα 114- 
(61}}5 Τιδχ. 

“ἱκάνεις ΑἸὰ. [ΡγΟθΔΌ]Υ [ογ ἵκανες, 
ἃ 51055 ἀροὴ ἐστάλης :] ἐστάλης, νν ΒΟ ἢ 
Οδηΐίοῦ ἴῃ Νου. [Γιεοἰ. ἵν. 1. πὰ8 τὸ- 
Β[οΟΥΘΩ, 15 [οαηα τη ἴῃ6 ΜΙ 55, Α. Β, 10. 
ΕἸ. Π,. ΤῊ ρᾶββᾶρα οἵ Νϑορῃτγοη, 6χ- 
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Αι. παίδων ἐρευνῶν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. 
Μη. πρὸς ἡ εῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον : 
Αι. ἄπαιδες ἐ ἐσμὲν, δαίμονος τινὸς τύχη. 
Μη. δάμαρτος οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὧν; 670 
Αι. οὐκ ἐσμὲν εὐνῆς ἄξυγες γαμηλίου. 
Μη. τί δῆτα Φοῖδος εἶπέ σοι παίδων πέρι; : 
Αι. σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. 

σΘ]]Θ μεν οογγθοίρα Ὁγ Ν' αἱοκ. οη Ῥῆωη. 
709., νν}}} θ6 τϑαᾶὰ ἤρῖθ αἷβοὸ ννιίῃ δά- 
νϑηΐᾶρα: Καὶ γάρ τιν᾽ αὐτὸς ἤλυθον 
λύσιν μαθεῖν Σοῦ" Πυθίαν γὰρ ὄσσαν, 
ἣν ἔχρησέ μοι Φοίθου πρόμαντις, ξυμβα- 
λεῖν ἀμηχανῷ" Σοὶ δ᾽ εἰς λόγους μολών 
γ᾽ ἂν ἤλπιζον μαθεῖν. Ρογϑοη. 

ἐστάλης ; αϊά ψοιι ρο1 ΤΠ6 ΡΓΙΠΊΕΤῪ 
58η88 οἔ στέλλω, ἃ5 ΘΧρ]αϊηρα Ὀγ Ποο- 
Βθνθθὴ οἡ ὙΊΙΡΕΓ ὁ. ν. ᾧ 12, 15. ποῖ (0 
86η6, Ὀυΐ 0 {πὙη158ν, γγθραγ 6, δηιιΐρ ; 
ἤδη66 ἐο Κι" δι, ὅο., ΚῸΥ ατὶ Θαροαϊίϊοτι, 
8ηα ἰο ϑθπα οι δηιὶρρεα ; ἃηὰ ἴῃ {6 
τη 4416 ἰο Θφιιὶρ ογιοϑθ  [, το 5θπα οπϑϑοί 
οἵ δφιιίρροα, ἴο 56ὲ οι ὁπ ατὰ θχρθαϊιϊοιι, 
“7οιγηθι,, ὅζ 6. ΟΥ ΒΙΠῚΡΙΥ ἰο ρο: ἐστάλην 
15. ἤθῦθ υϑθ4 1ὴ ἃ τη ]6 56η86: Ρ70- 
Τδοίιι5. βιιηι: 8566 ποίβ οὔ Ἦβα. δ44. 
Απατν, 260. Ἐκεῖνο λέξον, οὗπερ οὕνεκ᾽ 
ἐστάλην. 

668. ἄπαις γὰρ κ. τ. Δ. Αηρ)], 
Τ͵παι 7 ἀο ψοιι 5{| σογίϊηιιιο οἰ 655 
Οἱ. 68. 

δεῦρ᾽ ἀεί: Οτεβὶ. 1679. ἥ σε μυρίοις 
Πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε: τ» 6 ΓΘ 
Ῥογβοη αἸγθοῖβ {ῃ8 δἰ άθηϊ 8. αἰϊθηίοη 
ἴὸ {15 ρῇγαβθ, Ὀθοᾶυβθ δεῦρο νυν] ἢ 
ϑΘΠΘΙΆΙΠΥ ΤΟΙΕΓΒ ἴο ρίαςο 15 ἰτϑηβίουγοά 
ἴο ἐΐπιθ. Π6 ΘΠ]. αἴδο οἢ οὔ ρ88- 
ΒΔΡῈ ΤΘΙΏΔΓΚΒ: δεῦρ᾽ ἀεί" ἀντὶ τοῦ μέχρι 
νῦν ἄπαις ὑπάρχεις" σεσημείωται δὲ, 
ἐπεὶ τὸ δεῦρο χρονικὸν εἶπεν. ΕῸΓ 
ΟἴΠΘΙ ΘΧΔΠΊΡ]65 βθο ΡΟΥΞΟΠ 8 ποίθ. 

τείνεις βίον ; Ἰοη. 627. ὅστις δεδοι- 

κὼς ---- αἰῶνα τείνει : ἃῦονα 204. νγ8 
να τείνουσι βοάν. 

669. ἄπαιδες ἐσμέν : Ἐ]ΙΒ]ΘΥ [ὰ5 
οαϊοα ἄπαιδές ἐσμεν, ἀπ δαίμονός τι- 
γο5: 8ἃπα ἄρδι 688, κάκιστός ἐστι: 
1Π6. τότ πϑι8] τηθῖμοα οἵ δοσεηΐμπᾷ- 
ποῖ : παῖ νν πιο Ῥογθοη ἢα5 [Ὁ] 4, 
δηα αἴτζον Ὠϊπη Θ᾽. ΠΟ] εἴ, ΤΥ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 
ᾶνθ ὕθθὴ ἱπαάνθυιθηθ!ν ἴακε ἔοιη 

ΤιἌϑοα 5 δα π!Π]οη ; [ὉΡ 1η νν. 98. 8369. 
799. Ῥογβοη Πᾶ5 ποίιοθα ἰῃαΐ 11 οἵνεβ 
κατασκῆψαι τινὰ, ϑδωπεῦσαι ποτ᾽, διιὰ 
ὄψεται ποτέ. 

δαίμονός τινος τύχῃ. ΤΆΑνΝΥ 1. 4. 
Εογίο φιαάαηι αἰυϊηϊίιι5. Τρῇ. Α. 951. 
ἐξεπλήσσου τῇ τύχῃ τῇ τῶν δεῶν, δὺ 

ϑύηι6 δαίαγυϊίῃ ὁ αὐ οῖν {ἢ6 οοεἰδ 100} 
{6 ατιἢογ5. 88 ΒΙοηηῇ. ΟἿος5. ΖΦ βοῃ. 
Ῥετβ. 868. οἡ ἰῃ6 φθόνος [)θογιιηι. 

671. ““ν πὴ δα]θοῖνθθ, (ἢ8 ΤΌΤ 
οχδοί ἀθῆηϊίοη οἵ τῃ6 ἰάθα σοηπίαϊηρά 
ἴῃ [ῃ8 84]. 15 ραΐ ἴῃ ἴῃ8 ρθῆ. Ηδετοα. 
ν1]. 6]. ἄπαις ἔρσενος γόνου: Χοη. 
Οντορ. ἵν. 6, 2. ἄπαις ἀῤῥένων παίδων, 
οἰ  α 655 αὐτὴ γ6ϑ5ρθοῖ ἴο 508. ΤΠ, 1]. 
6δ. οἵ Ῥριιοϊθθ, χρημάτων διαφανῶς 
ἀδωρότατος γενόμενος. ΡΊ]αίο 1μερ. ν]. 
Ρ. 296. τιμῆς δὲ παρὰ τῶν νεωτέρων 
ἄτιμος πάσης ἔστω, ἰοἰ αἰΐ γοβρεοὶ δὲ 
αογιϊοὰ μἰπι. ὅορῃ. ΕἸ. 96. ἄσκευος ἀσ- 
πίδων: (Εα. Ο. 677. ἀνήνεμος πάντων 
χειμώνων : 86. ἄφωνος ἀρᾶς: ΑἽἹ. 
92]. ἀψόφητος κωκυμάτων : Ἐπι:, ῬΗ. 
9394, ἄπεπλος Φαρέων: Ιρῃ. Α. 988. 
ἄνοσος κακῶν. ΜΙ. αν. αν, ὁ 817. 
Βορῇ. (Βα. 1. 191. ἄχαλκος ἀσπίδων. 

673. ““ὙΥΠΏΘη ἃ βαθρβί. 15 ποῖ οοιη- 
Ῥαιθα ὑν ἢ Δηοῖμθν, θὰϊ {Π6 ααδ]} ΠΥ οὗ 
ἃ {πη 6, 1η 115 Ργορογϊοη ἴο ὉΠΟΙΠΘΓ, 
8 οοηβίἀενοα, δηα ὁοτηρδΓθα τῇ ἀορτοὸ 
νι ἢ [15 ῬΙΟΡΟΙΙΟΩ, ὙΠΘΓΒ 1η Τὴ 

ψιιαην Ῥ᾽Ὸ 15 υαϑθᾶ, (ἤθη ἢ κατὰ οἱ ἢ 
πρὸς 15 ραὶ ἴον [Π6 ̓ ποιηϊπδίῖνϑ. Ηδρτοα. 
ἵν. 9ὅ. τὸν Ζάμολξιν τοῦτον ἐπιστάμε- 
νον δίαιτάν τε ᾿Ἰάδα καὶ ἤθεα βαθύτερα 
ἢ κατὰ Θρήϊκας, 1.6. ἢ οἷα Θρήϊκες 
ἔχουσιν, ἐπαη ἐατὶ ὃ6 θαροοίοιί Κροηι {Ἶ 
ΤΊ αοϊαλιδ, ἐΐαλὰ 0η6 Ὠιθεὶς αὐἱτἶι ἀῃΙΟΉρ᾽ 
{16 ΤΙναοίαη. ΚΡ}. (Εα. Ὁ, 898. τί 
γὰρ τὸ μεῖζον, ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον, νοσεῖς : 
ὑρογ86 ἰμαη πα σατὶ θθαῦ. ὍΤΠπο. νἱ]. 
45. ὅπλα πλέω ἢ κατὰ τοὺς νεκροὺς 
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Μη. “έμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι διεοῦ ; 

Αι. μάλιστ᾽, ἐπείτοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενός, 67 

Μη. τί δῆτ᾽ ἔχρησε; λέξον, εἰ ϑέμις κλύειν, 

ἐλήφθη, 1016 αγη18 ἐΐαη εἶν γτιηιδον ὁ 
ἐῃ6 ἀϑαά ἰδ ὁπ6 ἴο Θυρθοί. ῬΙαί. Πρ. 
1. Ρ. 211. ἰδεῖν ἐνόντα νεκρὸν μείζω ἣ 
κατ᾽ ἄνθρωπον, ρΥδαΐον [πὶ 4 πιὰ 
τιδιαἰἐῳ ἴ5. Χρη. Μαπι. τὰν 4, ὯΔ: 
τὸ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς τρια 
τὰς τιμωρίας ἔχειν, βελτίονος ἢ κατ᾽ 
ἄνθρωπον νομοθέτου δοκεῖ μοι εἶναι, 
ΠΊΟΥ͂Θ δαραοίοιι5 ἰῆαη σαλὶ 6 ἰοοκοὰ ᾿ 
Τὸν ηχαλι. Τμο. ν]]. 75. μείζω ἢ 
κατὰ δάκρυα, τὰ μὲν πεπονθότας Ἴ: 
τὰ δὲ μέλλοντας ννῃϊοἢ ἴῃ δετγοα. 
μέζω κακὰ, ἢ ὥστε ἀνακλαίειν. Βοῖμ 
ΘΟΠΒ ΓΙ ΟΙΟΏΒ. ἃΓ6. πηϊ θα τη Επτ. ΔΊ64. 
673. σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμξαλεῖν 
ἔπη, 1. 6. ἢ κατ᾽ ἄνδρα καὶ ἢ ὥστε ἄνδρα 
συμβαλεῖν. Τῆυβ ἴοο Β]αί. (ταῖ. 247. 
ταῦτα μείζω ἐστὶν ἢ κατ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ 
ἐξευρεῖν." Μά. ατ. αν. ὁ 4490θ. Αα.- 
αΠΠΟμἃ] Θχϑηρίθ ΤΔΥ Ὀ6 [ουηά ἴῃ 
ΒΊοαν, ΕἸοϑ5. ἤβοῃ. 5. 6. ΤῊ, 42]. 
Ἀρ. 842. 

““ σοφώτερα ἔπη 15 υϑϑ4 ἴῃ [6 5816 
β6η886. ἃ5 σοφὴν παρθένον Ῥίορη. 48. 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο {Π6 ϑρμίηχ, ᾿. 6. βιοῦν αϑ 
ἨΟΉ6 δι οι αὐἰὸ ἰς σοφὸς σαη, τη αογ- 
ϑἰαπά, Ατὶβίορίι. ἤδη. 1482. ὃ μὲν 
σοφῶς γὰρ εἶπεν, ὃ δ᾽ ἕτερος σαφῶς. 
Οπ ἰπθ 1τάἀϊοὰ σοφώτερα συμθαλεῖν, 
866 817. 92]. ΓΑνδρα ἴογΥ ἄνθρωπον, ἃ5 
ϑόρ. (Εάα, Ὁ 666. ἐπεὶ "Ἐξοιδ᾽ ἀνὴρ 
ὧν, χῶτι τῆς εἰς αὔριον Οὐδὲν πλέον 
μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. (Ὑτδιητηδδη5 
Οὔβουνθ {πᾶΐ ἀνὴρ ἴον ἄνθρωπος 15 ταῦ οι 
ἸΏΟΓΘ ΤΆΤ τΠ8η (6. ῥα. ἄνδρες ἴοι 
ἄνθρωποι." ἘΠ]π,5]. 

675. ““ Βοῃη8 ὁΠ8 ΤὩΔΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ οὗ- 
166 το 1π6 ῬδΡίο]6 καὶ ἃ8 δπ δχρίθῖνβ. 
ΕὸΡ ἴῃ Απηάτγοιῃ. 89. ψίθτθ ἴῃ 6 γϑδάϊηρ 
ἰ5. τηοβϑί οογγθοῖ, ᾿Αλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοι κοὐ 
περίθλεπτος βίος, Βταποῖ, Οἰηρ 1 ἰὴ 
ἴη6 Ῥοξιῷ (ποιηϊοὶ, Ρ. 80δ., σογγθοίβ 
ἐπεί τοί γ᾽, δηά δ΄ ἀ5, “1 ἢανο ργοάπορα 
ἴΠ 656 νβϑύβθϑ,οῖο ΤΘΙΏΟΥΘ 8 5110) ΘΙΤῸΓ 
μὰ 1Π6 [ὈΤΤΔΘΡ ΒΘηΔΡΙα5.᾽ [0 ψουΪα ἤᾶνα 
Ῥδθη Ὀρίϊοι ἰο πᾶν νυ 614 Πϊ5 μδπά : 
ἔο1 ἢ6 ἢ85 ποί τοιηονϑά, Ὀαΐ [ὰ5 1ηἴ1Ὸ- 
ἀυσρα δὴ ΘΙΤΟΙ ἰηΐο ἃ φΟΟα νϑῖξθ. 
ΒυρρΙ. 881. ἜἬχθαιρ᾽, ἐπεί τοί γ᾽ 

οὐδὲν αἰτία πόλις. Τῆυ5. ΜΆΓΚ], «ηά 
Μάυβρτ. παν εἀϊθα ἔγοη {ππ66 Ῥαν: 
ΜΒ. Βυϊ 1 ἰᾶνθ τϑησδιηκρά, {πὰϊ 
ΑἸΑα5 ἴῃ 1Π6 ϑαρρ]Ιο65. δηά Ῥοιῃ Γρῃ]- 
ΘΘΠΙ85 Οἰζθη ῬΓΘΒΟύν 65 ἃ θείου τθϑα!ηνσ, 
ΟΥ 1Π68 ἰγᾶσθ5 οἵ ἃ Ὀϑίίθσ. τϑδάϊηρ, (ἤδη 
ἴο586 ΔΙ 5, Μαγκίαπά οἰΐθθ ἴτοιη 
Βιουααθ ἐπεὶ κατ᾽ οὐδὲν, ἀπ (18. 15 
1Π6 τϑϑαϊηρ ἴῃ {Π6 δάϊποῃ νυ ῃ!οἢ 1 86, 
[Πα οἵ Οὐβϑῆθι 1548, χ]ϊν. ρ. 914. 
Βαϊ ατοία5 Πᾶ5 βαϊρα ἐπεί τοι κοὐδὲν, 
ὈΠΔΟΘΡΊΘαΪγ ἔοὰ ἃ Μ,, ἔοῦ Τηποᾶ- 
ψ 6] }] 8 ρΊνο8 ἐπί τὸι κοὐδέν. ΒῸΓ δἱ 
ἢιβὲ {Π6 τϑδάϊηο' γγὰ8. 5110 }}}}} σογγα ρίοά 
ἰηῖο ἐπεὶ τα κοὐδέν: [ο΄ 44.1 ἤγνοη) 
ὐνἤοποθ αἰζαγνναγ 8 ννὰἃβ [ογιηθά ἐπεὶ 
κατ᾽ οὐδέν. Βε51:665, 1 τπτηκ, {παὲ ἐ᾿6 
Αἰἰϊος τὐθν8 ποῖ αὐ ἰἰδολίῳ ἰο ρμιιὲ γε 
αν τοι, αὐγιΐο55 βοηῖθ τὐογ ἃ ἐνιἐθγυθηοί. 
ὍΠ6 ΘΧΟΘΡΈΟΠΒ 86 σΟΡἸΔΙΏΪΥ νΘΓΥ ἴα - 
16. τηοϑὲ ἱπηρογίδηΐ, νυ οἢ ΟσΟῸΡ ἴο 
τη η4,, ἃ᾽6 Ατιβίορἢ. ΤΏρβαι. 716, Εσγ. 
Τρῃ. Τ. 726. Τὸ τείανῃ ἴο ἐπεί τοι 
καί. Ἡδτδο. 5808. Οὐ δῆτ᾽" ἐπεί τοι 
καὶ γέλωτος ἄξια: 747. Θείην" ἐπεί τοι 
καὶ καλὸς μένειν δόρυιυ Τιαοίδη [0ν. 
Τιᾶροοά. ἰ. Ρ. 644, Οὐκ οἶσθ᾽" ἐπεί τοι 
κἂν ἐκώκυες μέγα" νγ»]ο ἢ νΕΥ86 15 ΚΘ η 
ἔτοιη Ἐπαρρ. Ατιβίορῃ. Βδη. 511. οὐ 
μή σ᾽ ἐγὼ Περιόψομαι ἀπελθόντ᾽, ἐπεί 
τοι καὶ κρέα ᾿Ανέϑραττεν. ΔΟΙΔΙΉ. 
9391, Ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐπεί τοι καὶ 
ψοφεῖ. Τη οἴμοὺ ρ΄δοθβθ [Π18 ῬγΓαβ6 15 
ΘΟΥΓαρίΘα οὐ ΟὐὈ]ιοΡαίθα, ἃ5. ἴῃ 1Π68 
Ξ6Π0]. ν᾽ δηβῖ. οἡ 1]. Ν, 667. ἴσως δὲ 
ἐντροπαλιζόμενος ὑπεχώρει, ἐπεὶ οὐκ 
ἂν κατὰ τὴν ὀσφὺν ἀναχωρεῖν ἐτρώθη. 
Ἠραά ἔοιπι τἢ6 Οὐάθα Τοιυηίρίαηιι5, 
ἐπεί τοι κἂν κατὰ τὴν ὀσφὺν ἐτρώθη 
ἀναχωρῶν. Τυὐϊά. 768. ἔχει δὲ ἦθος ὃ 
λόγος. Τηβίοδα οἵ {6586 ψογάθ {{|6 
βᾶὴθ ΜΙ, δῖνε8. ἸΉΟΤΘ (Π|γ, ἐπεί τοι 
καὶ ϑαρσύνει τοὺς ἑταίρους" ἀλλ᾽ ἔχει 
ἦθος ὃ λόγος. Ῥογξβοη. Τὴ6 ρῇγαββθ 
ἐπεί τοι καὶ 15 Θαιίναϊοηϊ ἴο παηὶ (6) ͵ε 
φιΐϊάθηι, δοσοτάϊηρ ἴο Ηθιμμδπὴ οη 
ΊροΥ, ἢ, 242, 

676. τί δῆτ᾽ ἔχρησε: 
ἐἤθη ἀἰά (6 ροὰ οἷυο7 

αὐἰαΐ τ 5}0186 
Χράω, 1ο οἷυο 
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Αι. ἀσκοῦ με τὸν προὔχοντα μὴ λῦσαι ποῦῆα. 
Μη. πρὶν ἂν τί δράσης, ἢ τίν᾽ ἐξίκη χθόνα ; 

2 “ « 7 κ 

Αἱ, πρὶν ἂν πατρώαν αὖθις ἑστίαν μόλω. 
Μη. σὺ δ᾽ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα ; 680 

᾽’ Ε ΄ .- “7 » ’ὔ 

Αι. ΠΙιτθεύς τις ἔστι, γῆς ἀναξ ᾿Τροιζηνίας. 
Μη. παῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεδξέστατος. 
Αι. τούτω ϑεοῦ μάντευμα κοινῶσαι έλω. 

Ἁ ἈΝ Ἐν ον Ν 7 Ἂν ΤΩΝ 

Μη. σοφὸς γὰρ ᾿ἀνὴρ καὶ τρίδων τὰ τοιάδε. 
Αι. κάἄάμοιγε πάντων Φίλτατος δορυξένων. 688 
Μη. ἀλλ᾽ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾷς. 
Αι. τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συντέτηχ᾽ δὸε: 

απ οΥαοὶο : χράομαι, ἰο σογϑιιῖ, απ 07α- 
οίο. 

678. Οἵ βορῇ. 4]. 107. πρὶν ἂν τί 
δράσῃς, ἢ τί κερδάνῃς πλέον ; Πρὶν ἂν 
δεθεὶς -----, 

680. “Ἔπ:. ΗἸρρ. 86. Καὶ τήνδε 
σὺν γυναικὶ ναυστολεῖ χθόνα. Ὥς 15 
τοαυπαδηΐ: ϑορῇ. (Ε4. 1. 1174. ΟἹ. 
ὋὩς πρὸς τί χρείας : ΘΕ, 'ῶς ἀναλώ- 
σαιμί νιν." ἘΠΕ]. 

684. ““ Αα]φοίίναβ νυ ΠΙοἢ ἅτ ἀδγινϑά 
ἴγοπΊ νϑυῦβ Δ0ῖνθ, πα τϑίϑ!η ἃ δΔοί]νΘ 
56η56, ΒΟΠΊΘΙΙ65 ἴᾶκα ἴῃ6 δοουβ. 4 βοῇ. 
Αρ. 109. ᾿Ελπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπλη- 
στον, Καὶ ϑυμοδόρον φρένα λύπην: 
1098. πολλὰ ξυνίστορα αὐτόφονα κακὰ, 
ἴον πολλῶν κακῶν. ϑορῇ. Αηϊ. 787. 
καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀθανάτων φύξιμος οὐδείς. 
Χρηῃ, Ογγορ. 113. 8,9. Κατανοῶν ὃ 
Κῦρος, ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ σώματα 
οἱ στρατιῶται, ---- ἐπιστήμονες δὲ ἦσαν 
τὰ προσήκοντα τῇ ἑαυτῶν ἕκαστος 
ὁπλίσει, ὅζο. ΓΏυ5 τρίδων, 6χγρογἱθγοοά, 
δ εἰ 6α., Θοτ ΘΕ Τὴ 65 ἴακαα 6 δοσυβϑίνθ 
Ἰηϑιθ8α οἵ ἴ[ῃ8 ρθη. Βυγ. ΒΠ68. 627. 
Τρίξων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν 
σοφός." Μαῖίῃ. αν. απ 416. πὰ 
ἃ ϑεη. Ατιβίορῃ. ὅἴβερ. 1429. ἐτύγ- 
χανεν ----οὐ τρίδων ὧν ἱππικῆς. ἘΌΓ. 
Ῥδοοἢ. 716. καί τις πλάνης κατ᾽ ἄστυ 
καὶ τρίξδων λόγων. 

885. “κἀμοὶ δὲ ΑἸά. κἀμοί γε Α. Β. 
1). 1.. Ῥ. (ογ κἄμοιγε.) ᾿ Ῥογξοπ. κἀμοὶ 
δὲ Ι5 ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠΘὉ]6 ὈΥ ἃ σαποη δβία- 
ὈΠΒΠΘα Ὀγ Ῥούβοὴ οἡ Οτεβί. 614. ἐλπαὶ 
{6 σοη)ιιοίϊοτ5 Καὶ ---- δὲ α΄ τιοῖ ΟΟΟΜΥ͂ 

ἐην ἐἢ)6 ϑαηιθ οἰαιιδ6 Γ᾽ α δδηίθηοθ ἀπηϊοη ρ' 
τὐ)1{6}}5 οΓ {ἢ 6 αρὸ οΓ ξιιγΐρ. 

δορυξένων. ὅ6Π0]. οἱ κατὰ τὸν πόλε- 
μον πρὸς ἀλλήλους φιλίαν πεποιηκότες, 
ὡς Γλαῦκος καὶ Διομήδης. ὙΠῸ ψοτὰ 
15 ἰου πα ἀσαὶη ἴῃ Αηαν. 991. Βιαηοκ 
οη ορῇῃ. ΕἸ. 46. 15. οἵ ορίῃίοη τὲ 
ἘΡ1ρΡ. μα58. Π6᾽8. υϑ6α 11 ἴου 1Π8. 51Π1016 
ξένων, ἴο νι ὨΙοἢ ΕΣ] Π15]. ἀϑβθηῖϑ. 

687. τί γὰρ κι τ. λ. Υοῖί ὡἷῳ 18 
ψοιι}" θ0}6 80 αἴηι απὰ ψοιιν δοάν ιυαϑίθα 7 
“(δὴ συντέτηκε Ὀ6 Δρρῇθα ἴο ὄμμα 7 
Τ τὨηΚ ποῖ. ε τηυϑὲ {πουθίογα 5ὰρ- 
ὈΪγ τέγγεται ΟΥ ϑ5οΙΠΘ ΠΙηρ 51Π1}18Γ. 
ΤΠ15. ἰοσπὶ οἵ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῺ 15 ΝΘΙῪ [16- 
ααρηΐ ; Ηοῃ. 1]. Γ, 526. οἱ μὲν ἔπειθ᾽ 
ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ Ἵπποι 
ἀερσίποδες [ἕστασαν], καὶ ποικίλα ἅρ- 
ματ᾽ ἔκειτο. ξεἢ. Ῥτοιῃ. 21, Ἵν᾽ οὔτε 
φωνὴν [ἀκούσει], οὔτε του μορφὴν βρο- 
τῶν Ὄψει. ΔΙοΓΘ θχδιηρ]8θ8 ἃΓ6 μίνβη 
Ὀγ Βτεαποκ οὐ ϑορὶ. (Εα. 1. 271. ΕἸ. 
488. δηα ὈΥ τηγϑβοῖῇ οὰ Ἠρτῖδοϊ. 912, 
(Καὶ δώματ᾽ οἰκήσητε, καὶ τιμὰς πα- 
τρός.)᾽ ἘΠη)51, ΒΥ συντέτηκε, Ἐ]Π)81. 
Ὑν]Βη65 συντέτηχ᾽ ἴο Ὀ6 ΘοηβΙοτβα ἃ5 
1Π6 ρεϑτῖ. πη1α. : Ὀαϊ 11 τηὰν ἃἰδο θ6 [Π8 
Ρθγί. δεῖ. συντέτηχε, ἴῃ ἃ ΠΘυΐροΙ 86 Π58, 
85 δον ν. 25. Τὸν πάντα συντήκουσα 
δακρύοις χρόνον. “Γἢ5 νΘΓῸ 1η Τρἢ. Α. 
998. 15 υξ6α δοίϊνεϊγ, Ἐμὲ δὲ συντή- 
ξουσι νύκτες, ἡμέραι τε δακρύοις. 8688 
αἶβο αὔῦονε ν. 14]. 

ὅδε. ““Ἑπγ. ΕἸ. 603. Τί δ᾽, ὦ γεραιὲ, 
διάθροχον τόδ᾽ ὕμμ᾽ ἔχεις ; ὑὕεῖονν 90]. 
Ὄνψιν τερείνην τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων. 

Ι 

; 
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Μη. Αἰγεῦ, κακιστός ἐστί βοι πάντων πόσις. 
Αι. 

Μη. 
τί χρῆμα δράσας: ; 

σάφ᾽ ἴσθ᾽" 

Μη. 
Δ.. 

ὃ ἢ θν6 ὅδε ἢα5 1Π 6 ΒΔΥγ8 τη θᾶ ΠἸηξ 85 ὧδ 
οἱ αὕτως : εἴ, 49, 154. ΕἸπη8Ι. 

69]. τί χρῆμα δράσαϑ: ὃῳ υ]ιαΐ δσοη- 
ατιοι 7 Το. 742, τί χρῆμα μαστεύουσα ; 
Μη. Ογ. τ, καὶ ὅ66. δ. 

692. ἐφ᾽ ἡμῖν, γι πιὰ δἰθαί, ἰο 51ιρ6}- 
866 πιο: ΑἸο. 882. μὴ γαμεῖν ἄλλην 
ποτὲ Τυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

693. ἦπου 15 ἴῃ6 τοδάϊηρ οἵ 811] ΜΙ 58. 
ἃηα 664., δαῖ Ἐ]Π18], ΟΡ] οῖ5. ἴο 1ΐ, οἢ 
τῆ στουπα {πα ἤπου 15. ΠΟ Τ]ΟΓ6 τ Δ ἢ 
ἰηϊοτροσαῖῖνα τη ἴσως, οἶμαι, ὡς ἔοικε, 
ἀΠ4 Βἰ ὨᾺ [ογπι8. οὕ, ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, ὈΥ 
νν ΠΙσ ἢ ἃ σοη]δούα "6 15 Βα ΖΓ ἀθα Οἢ ΔΗΥ͂ 
Βα θ]6οῖ, ἃΠα πηΔῪ 06 ΘΧριθϑβθά ἴῃ Ἐηρ- 
Ἰδῃ ὈΥ 1 ϑώρροβο, ἴῃ Τιαϊίη. ὈΥ πηι), 
θὰϊ 15. ἸΩΔΡΡΙ]ΟΔ]6 ἴο [Π6 ργβϑεηΐ οᾶ86, 
ννἤθ᾽ 6. ῦρθυβ ᾿ηἰθη45. ἴ0 ΘΧΡΙΡ685 οσυθαΐ 
ΒΌΓΡΤΙΞΘ αἴ [Π6 1η16] Πρ ποθ οἵ δ εαθᾶ. 
ΗΠ5 οοπ͵θοίαγθ, νν οι. π6 ΠΙιὰ5. 50 511- 
ἰαΐϊθα Ἰὴ [15 ἰθχῖ, οθυτα!η]ν 415. Θοη- 
5: ἀογα ὈΪν ἴο {π6 ἴογοθ ἃηὰ δρίηι οἵ 18 
ἰπὸ: Ἦ γὰρ τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσχι- 
στον τόδε: τῃ}5 678. Πρὸς ϑεῶν, ἄπαις 
“γὰρ δεῦρ' ἀεὶ τείνεις βίον; Ἦθο. 759. 
Ἢ γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκες ἢ ΠΕΡ γύ- 
ναι; 1090. Ἦ γὰρ καθεῖλες Θρῇκα, καὶ 
κρατεῖς ξένου; 1106. ἴμοι, τί λέξεις ; 
ἡ γὰρ ἐγγύς ἐστί που. ὅορῃ. ΕἸ. 1221]. 
ΗΛ. Ἦ (ἢ γὰρ ἁνήρ; ΟΡ. εἴπερ ἔμψυ- 
χός Ὑ ἐγώ. ΗΛ. Ἦ γὰρ σὺ κεῖνος ; 
γγλμαΐ 3 ἐδ ἐΠ6 ηνανὶ αἰϊυ6ῖ παι 7 αν 
ψοῖι. 62 ϑδιποα πονγανοῦ (Π86. 5] 018 
ῬΆΓΙΙΟ]6 ἢ 15 βοπιθιϊηηθ8. ΠΠΘΙΕΪΥ ἀθοία- 
γαΐον, ΒΟΤΩΘ 68. ἐπέθυγοραίϊυθ, ΠΕ Γ6 
ἀο068 ποῖ Ἀρρθᾶγ ροοα τβϑᾶάβοῃ ἴον" (6- 
ΡΠ νίηρ ἦπου ἴῃ ΘνΘΡῪ ἱπβίδηοθ οἱ {ΠῈ 
ἰαῖῖοῦ ρον 6, νν ΠΙΟἢ ἘΣ π15]. 15. Ἰηο]]η64 

ῷ 

πότερον ἐρασθεὶς, ἢ σὸν ᾿χθαίρων λέχος; 

“μέγαν χ: ἔρωτα" πιστὸς οὐκ ἔφυ Φίλοις, 

ἴτω γυν, εἴπερ, εὑς λέγεις, ἐστὶν κακὸς. 

τί φῇς ; : σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας. 
ἀδικεῖ μ᾽ ̓ Ιάσων, οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παθών. 6090 

ᾧράξζ: μοι σαφέστερον. 
υναῖκ' ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν ὃ δόμων ἔχει. 
ἥπου τετόλμεηκ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε: 

ἄτιμοι δ᾽ ἐ ἐσμὲν οἱ προτοῦ Φίηιοι: 

09 

ἴο ἄο. Τῆυβ (ῃ6 1. 1905. τί δ᾽ ἐστίν ; 
ἤπου κἄμ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλει ; ὈΘΟΟΠΊΕ5 
ΨΘΓῪ ἴαιηθ ψιποὰΐ (ῃ6 ἱπιθιτοσ 10}, 
5. ΕἸΠη5]. μὰ5. δάϊιθὰ 1 ; δῃα {15 ΓΩΔΥ͂ 
6 5814 φΘῃθΡΆ Πν οἵ 8] Ῥαδδᾶρεϑ ψΠΘΓΘ 
81 ΙηἰΘΡΙΟσ Ιου ρῥγθοθάθθ ἤπου: οἔ, 

Οταβι, 499, 884. Ῥίοθη. 889, 1 ἧπου 
Ὅ8 Ταϊαϊη641, νγα ὨΔΥ͂ σοηϑβίγαβ. ἴῃ8 [1π6 
{ππ|5.: τὐπαοιίοαίῳ {}ιὶ8 σογιαιιοί 18 Ἠιοδὲ 
αἰνοοίουν5 ΟΠ ιυ]ιϊοῖν 116 ἰιὰ5 ὕθθην ουϊίίῳ : 
οἵ, 703. 714. Ηδο. 499, Σάφ᾽ ἴσθι ἀο65 
ποῦ ἃ ννᾶγ8 Γοϑροηα ἰο δη 1ῃἰθιτορδίϊοη : 
588 1959. 

696. ἐρασθεὶς ---- μέγαν ἔρωτα. Ηρ. 
92, ἐρῶσ᾽ ἔρωτα: 5897. οἷον -ἠράσθην 
ἔρον. Οἁ. Ο. 245. φιλεῖ φιλότητα. 
“Ἔράω ἰθ|κ65 [15 ἴθη865. ΟὨΪΥ ἰγοηι [ἢ 8 
Ῥᾶβϑινθ [ουη, ἃοῦ. 1. ἠράσθην, ατγιανὶ. 
ΟΥ̓ τῇ τϑᾶὶ] ρᾶβϑινβ οἱ ἐρώμενος, 0Π68 
δείουθα, 15 ἰουπά." αι. αἵ. Οτ. 
ᾧ 294, 

ἔφυ, ἴον ἔστι: ἃ5 ἴῃ 9ΘηΘΓ͵Ά]: 819, 
εἴπερ φρονεῖς γ᾽ εὖ δεσπόταις, γυνή 
τ᾽ ἔφυς. ϑορῇ. (Ε4... 9. ἐπεὶ πρέπων 
ἔφυς : δὅ87. οὔτ᾽ αὐτὸς. ἱμείρων ἔφυν. 
Τατ, ῬΒοη. 188. παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ : 
479. ἁπλοῦς ὃ ὃ μῦθος τῆΞ ἀληθείας εφυ: 
Ηξεο. 773. τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφὺ γυνή ; 
ὅ886 Ὀθίονν 70]. 

697. “ἴτω, ἰοὲ Πιῖηι ρῸ, μὴ φροντίσῃς 
αὐτοῦ. Ἐπ’. Ον. 1531. Μενέλεων δ᾽ οὐ 
τάρβος ἡμῖν ἀναλαβεῖν εἴσω ξίφους, 
᾿Αλλ᾽ ἔτω ξανθοῖς ἐπ’ ὥμων βοστρύχοις 
γαυρούμενος, Δηρ]. ἰοὲ ᾿ἴην δοηιθ. ΟἿ. 
794. 815." ΕἸη)5]. Τνγ 1. 26. Κὶς 
δα, φαουπιαιθ οιηᾶπα ᾿ᾳρΘὈ 1 [ιο8- 
ἴδῃ. 
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Μη. ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσπη λαβεῖν, 
Αι. δίδωσι δ᾽ αὐτῷ τίς; πέραινέ μοι λόγον. 
Μη. Κρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς ἹΚορινθίας. Ἵ (2 ῷῳ 

Αι. ξυγγνωστὰ μὲν γὰρ ἣν σε λυπεῖσθαι, γύναι. 

Μη. ὕλωλα᾽ καὶ πρός Υ ἐξελαύνομαι ἀρὴν 

Αι. πρὸς τοῦ; τόὴ ἄλλο καινὸν αὖ λέγεις κακόν. 

Μη. Κρέων ᾿ ἐλαύνει φυγάδα γῆς Ικορινθας. 
Αι. ἐᾷ δ᾽ ᾿Ιάσων: οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπτνε σα. Τοῦ 
Ἵ λόγῳ μὲν οὐχὶ, καρτερεῖν δὲ βούλεται. 
ἀλλ᾽ ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειάδος, 
γονάτων τε τῶν σῶν, ἱκεσία τε γίγνομαι, 

οἴκτειρον, οἴκτειρόν με τὴν δυσδαίμονα, 

καὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐκπεσοῦταν εἰσίδῃς, 710 

701. μὲν γὰρ ---: γὰρ ταυϑὶ 6 5ὺρ- 
Ῥοββὰ ἴο ἢδᾶνθ γΓϑίθβρθποθ ἴο ἴΠ6 ααθϑίίοη 
νυ ἤϊοἢ ρου 515 ἴῃ ν. 687. πο τυοπ ον 
ἐμαὶ ψοιν ου6 15 αἷηι απὰ ψοὰ} ογηι 
αὐαδίοα ; ἴον ᾿τὖ ψὰἃ58 ᾿πάἀβεα δχουβαῦϊο, 
ἄς. ὅ668 ν. 49]. : 

ἦν ἴον ἐστὶ, ἃ5. ἄῦονθ ἔφυ [ον ἐστί : 
ΗΙΡΡ. 359. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἦν δεὺς, 
᾿Αλλ᾽ εἴτι μεῖζον ἄλλο γίγνεται ϑεοῦ. 
Ηοτ. Οἀ. 1. 87, 4. πῦυηο. 'ΠΔΓΙ 5 
ΟΥ̓’. Ρυϊνῖπαν Π)ϑοτιπ Τϑιηρυβ Γαΐ 
ἀαριθιι5, Β048165. 

702. πρὸς, 56. τούτοις, δοςϊαο5: ΠΙΡΡ. 
897. καὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς. 
Ῥμοθη. 619. καὶ κατακτενῶ γε πρός. 

7108. “Μ. πρὸς τοῦτο δ᾽ ἄλλον 1.856. 
αὖ λέγεις 4}} εἀἀ. Βυΐ Βτηαποκ ἴτοπι 
{Π6 πιθηιδγαηδ ᾿ὰ8 οαάϊπθα ἀγγέλλει : 
ἀγγελεῖς Χ. Π. 137. Τὴῃ Οτεβί. 780. 
(τί τόδε καινὸν αὖ λέγεις .) ἴον αὖ 
λέγεις .7}. οἴνεβ ἃ8. ἃ τὕα}. ἰθοί. ἀγγε- 
λεῖς.᾽᾿ Ρογβοὴθ. πρὸς τοῦ ἴοτ τίνος : ὃυ 
τ ογη 7 566 ἤθο. 762. 

104. "“ τῆσδ᾽ ἔξω χθονὸς ΑἸά. ἀπὰ 
εἀ4. Βαυὶ νῇῆδί 1 πᾶνϑ ρίνβηῃ 15 δυϊμο- 
τΙΒθα Ὀγ 16 ΜΙ55. Α. Β. Ὁ. ΕἸ. 10. Ρ᾿.; 
Ρυγϑβοη. 

7105. ἐπήνεσα ἴον αἰνέω : οἵ. 995, 
274, ΑἸς. 1114. ἐπήνεσ᾽, ἀλόχῳ πιστὸς 
οὕνεκ᾽ εἶ φίλος. 

706. ““ καρτερεῖν δ᾽ οὐ βούλεται 
866 Π15 ἴο ἤανθ θθθὴ {ῃ6 τϑϑαϊηρ οἵ οῃ8 
οἵ 186 ὅ6 0]. 1 σοηβιάθυ ιῃ6 ἴγὰθ. ΟἢΒ 

ἴο Ὀ6 (παι οἵ τῃ6 ΔΜΙ5. (ὐ., ἀηὰ «αἷς. Ὁ. 
ἴῃ ἴΠ6 τῃᾶῦρίη, καρδίᾳ δὲ βούλεται." 
Ῥονβοη. ]Πη8]. ἀπ Βοβοίθί, ἀρρτονα 
οἵ 1ῃ6 γΓϑορινβα τϑαάιηρ, καρτερεῖν, ἈΠ- 
ἀδυβίϑηατηρ 10 ἸΡΟΏΙΟΘΔΠΠΥ : ἐνι} ρα παὶλιὶ 
α (γοοπίθ ἐἰίαίαηι (αιιο απΐηιο κιιδέϊη: 6} : 
ἠθ οὐ)θοίβ ἴηι) τυογαβ ἱπάθοα, διὲ ἦἢθ ἴ5 
γθαάν ραϊϊοη ΐμ ἐο διιδηνὶέ ἴο 1ΐ, ἴο δγοοῖς 
ἐπ Ἰηϑδιίε: ΑἸο. 1074. χρὴ δ᾽, ὅστις εἶ 
σὺ, καρτερεῖν δεοῦ δύσιν : 1081. ῥᾷον 
παραινεῖν ἢ παθόντα καρτερεῖν. Μαί- 
11 8 ἴμ6 [Ὁ]]οννίησ ΟὈΒΘΓΥΆΠΟΗ : 
“ Καρτερεῖν φεΐ 4υΐάεπι Φητιο απῖηιο 
αἰϊφιιϊα κιιδιϊη6}6, 584 φαρα 1ρ8] τῷ καρ- 
τεροῦντι, ΠΟΙ 8711, 1)} υιοτυλ ἄτιπι, ρΎαῦο, 
οὐϊοδιιγη Θδῖ. ὅδ᾽ ἤρα ἰοθο νϑγαιη δϑβοὶ 
καρτερεῖν, 5Ι᾽6:ΪβΟΑΓΘῖαΓ, 1ρ581] «}Ἁβοηὶ 
Μβάθς οχ τη στᾶνθ δορί 556, αποά 
Ἰοηρα 5665 εϑὶ.᾽ 

709. ΑἜ 5.121} ᾿πβίδ ποθ οὗ ἃ οἰιδηρθ 
1ῃ 1ῃ68 Ἰοέτι τπϑέγοιι5 τη ἃ ννορὰ τϑρθαῖθὰ 
ἴῃ (6 βη86 [η6 185 οἰἱϊθὰ Ὀγ δοῃφῇ, 
ΓΡοῖὴ 24 50. Ῥγοπ). 1098, Τόλμησδν, 
ὦ μάταιε, τόλμησόν ποτε. 

710. ἐκπεσοῦσαν, 50. ἐκ χθονὸς, 
δαϊίοα : οἵ. 4602. ἃ [τραυθηΐ 6]]]ρεῖς, 
Ρϑγυϊου αι] ν ἴῃ ΤΟ. ἀ]α68, δὲ δ. 1). 
οἵ πολέμῳ ἣ στάσει ἐκπίπτοντες. 

εἰσίδῃς, «οἰΐγιθ55 εὐἱϊν ἱπαϊ δγθηοθ : 
Οταβι. 1992. μετάσχες ἱκεσίας φίλοις, 
Μενέλαον ἡμᾶς μὴ ϑανόντας εἰσιδεῖν. 
ΤΠΙ5. 56 ῆ86. Ὀθ]οηρθ ἴΟΓΘ. ΡΙΌΡΘΙΪΥ ἴο 
παριδεῖν οἵ περιϊδεῖν. 
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δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ δόμοις ἐφέστιον. 

οὕτως ἔρως σοι πρὸς εῶν τελεσῷόρος 
γένοιτο παίδων, καὐτὸς ὄλβιος “)άνοις. 
εὕρημα δ᾽ οὐκ οἴ Ὁ οἷον , εὕρηκας τόδε" 

παύσω δέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα, καὶ παίδων γονὰς 
τοιάδ᾽ οἷδοι φάρμακα. σπεῖραί σε ϑήσω" 
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Αι. πολλῶν ἕκατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν, 

γύναι, πρόθυμός εἶμι, πρῶτα μὲν “εῶν, 

ἔπειτα παίδων, ὧν ἐπαγγέλλει γονάς. 

εἰς τοῦτο γὰρ δὴ ᾧΦροῦδος εἰμὶ πᾶς ἐγώ. 

711. καὶ δόμοις ἐφέστιον, ἀπ ἱπηιαΐο 
ἦη ψοῖ γαίασο: ὈΤΌΠΟΚ οη δορῆῇ. 
Ττύάοἢ. 202, (ὃς αὐτὸν ἐλθόντ᾽ ἐς δόμους 
ἐφέστιον, ΟΌΒΘΥν 65 (ῃδὲ ἴῃ6 (τε αὶκβ βα!α 
Πα Π ΓΘ Εν ἐλθὼν ἐς δόμους ἐφέστιος, 
δωμάτων ἐφέστιος, (γο]. 869,) ἃπα 
ἐς δόμους ἐφεστίους: ἘΠΘοίν. 2106. ἐφεσ- 
τίους εὐνὰς ἔχοντες. 

112. “ὙΠ ορίδιϊνα ψΙΠ ὡς ἴα υϑοά 
1ῃ Θη ΓΘΑΙΊ65, ννἤθη, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο ΤΘΠ ΘΓ 
ἴΠ6. ΟἾΠΘΓ Ῥιορίουβ ἴο ἴΠ6 Ξυρρ]ϊδηΐ, 
1Π6 ᾿δί(6 νυ !βί 85. ἢ]πὶ βουηθι ίηρ᾽ Ρ]688- 
Ἰῃρ᾽ ΟΥ̓ ΡΙΟΠΙΔΌ]6: 88 1]. Α. 18. ἰῃυ5 
δὲς ἴθ αἴυνα ροίοηῃις Ουργὶ γοραὶ. ΟἿ ἴῃ 
ΘβΒυΤΔη065, Αγιβίορι. Τπαδβη. 469. 
Καὐτὴ γὰρ ἔγωγ᾽, οὕτως ὀναίμην τῶν 
τέκνων, Μισῶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον, 1 ἢαΐο 
ἠΐηι, α8 ἰγείῳ ας 1 υὐἷ8, 10 ἰἴνε ἰο ἢαυθ 
7ου ἴηι πὰρ οἰλάγθη : ΝΟ. 6520. Μαί. 
στ. 6γ. ὁ 618. ΟΡ 5. 4. 

718. Ῥιιοθη. 1187. τοῦτο παύσαντες 
νοσοῦν : Βεοοῇ. 240. αὐτὸν ---- Παύσω 
κτυποῦντα ϑύρσον, ἀνασείοντά τε Κό- 
μας. ὅ8ὃ66 Μαί(, (τ. αν. ᾧ 650. 

716. “18 δηα τῃ6 [ἢγθ6 [Ο]Π]οννἸπρ' 
ΘΟ 865. 816 οὔθ Ὀγ {μ6 ΒΊΟΣ. ΜΗ. τῇ 
Θοηδθησθη68 οἵ ἴΠ6 τϑρϑιτοη οἵ γονάς : 
866. 41. Κ. ῬΡίοη. 960. Α ρίιτᾶβθ 
ΒΙΠΠῈΡ ὅο 16 ἰδγιηδίοη οἵ {1115 11Π8 
ΟΘΟΟΓΒ ἰη Ποτοά. 1]. 85. ψψθτγ (ΕΒ θᾶγοϑ 
Βᾶγ5 ἴο [λαγὶυβ: ὥς βασιλεὺς οὐδεὶς 
πρὸ σοῦ ἔσται" τοιαῦτα ἔχω φάρμακα. 
Ε΄, ΤΊ βοῦν. τι. 16]." Ρογϑοη. (. 788. 
1918. 1842. 

718. πρῶτα μὲν δεῶν: Ηρο. 840. 
Καὶ βούλομαι ϑεῶν δ᾽ οὕνεκ᾽, ἀνόσιον 

Ω Ἁ “-“ “ ΄ν 
ξένον, Καὶ τοῦ δικαίου, τήνδε σοι δοῦναι 
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δίκην. ““Ηδιδε]. 237. Τρισσαί μ᾽ ἀναγ- 
κάζουσι συμφορᾶς ὅδοὶ, ᾿Ιόλαε, τούσδε 
μὴ παρώσασθαι ξένους" τὸ μὲν μέγιστον, 
Ζεὺς, κι τ. λ. Ηοαη. Οάα. 1. 262. ᾿Αλλ᾽, 
οἰἷδοῖο, φέριστε, δεούς" ἱκέται δέ τοι 
εἰμέν, Ζεὺς δ᾽ ἐπιτιμήτωρ ἱκετάων τε, 
ξείνων τε, Ἐείνιος, ὃς ξείνοισιν ἅμ᾽ 
αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ, ΨΊΡρ. 4“ η. 1. δ49.᾽ 
ΟΙ685. 2. [ν]. Ρ. 929. 

719. “ὧν μ᾽ ἴτοπη Α. 1,. Πᾶ5 Ὀδθη 
οαϊοα Ὀγ Βειποῖς, ψῖοῦ 1 σαπηοΐ 5ὰ0- 
ῬΟββ (Ππᾶΐ ἢ6 ἴακθβ ἴοτ μοι. Τί ΔΠῪ ὁΠ6 
5ῃου ἃ ἀπαοιβίδπα 1 [ῸΓ με, 1 ψουϊὰ 
ποῖ το ἢ}! Οἰ]θοῖ, βίηθθ βανθύδὶ νϑγῸβ 
οἵ 1ῃ6 βᾶὴθ Κιηα βοιηθίιτηβθϑ, 8] ΠΡ ἢ 
Ὀυΐ 96] ἀοτη, ρονϑῖῃ ἂῃ δοσιιϑαίνθ 1η- 
βίεδαά οἵ ἃ ἀδίϊνθ, βαοῃ ἃ5 εἰπεῖν, ἐπι- 
στέλλειν, λέγειν, παραινεῖν. Βυΐ Ι 
Θοπβιάρι {Π8 ΡΓοποῦη ἃ8 ἈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ.᾿ 
Ῥογξοη. ἙΕἰπεῖν ἀῃᾷ λέγειν Πιονγενοῖ 
ΑἸΠῈΣ τηϑίθγι ΠΥ ἴῃ 86 η86. ψῆθη [οἱ- 
Ἰοννβὰ ὈΥ ἃ ἀαΐ. ΟΥὙ ἂη 8663.: ἴη ἴΠ6 
[ΌΥΤΔΘΓ Οᾶ86 ἴΠ6Υ 5ΙΡΏΙΥ 0 δρθαΐς ἴω, 
1η ἴΠ8 ἰαίίθ ἐο βρθαΐ ὁ; α Ῥθγϑ8ονι: 566 
Ἦ 66. θ72ς. ΤῊ ΟΡ. (Εα. Ὁ. 1402. ἴον 
τοιοῦτον, οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινα "Ἐξεσθ᾽ 
ἑταίρων, Βναποῖς δηὰ Ε]η28]. οοΙγθοΐ 
τινί, Οἱ, Οταβί. 22]. 

720. φροῦδος : [Π15 νγογ οΟσΌΓΒ αῦονα 
137. οὐκ εἰσὶ δόμοι" φροῦδα τάδ᾽ ἤδη : 
479. ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, ιὐονὶῇ, 
ηοΐ ηρ᾽ : Δ} 506} 15 118 τηβδηϊηρ᾽ ἈΘΙΘ : 
ΒΙΠΙΠ]ΔΤΙΥ͂ 10 106 ΘΧΡΓΘββίοῃ υϑρὰ Ὀγ 
Ηδουῦα, 620. ὡς εἰς τὸ μηδὲν ἥκομεν, 
δοπιθ (0 ποίησ. Ἰλαπῦαγ ((0}]. (τ. 
Μη. ρ. 199.) ἰγϑηβ᾽ αἴθ (Π6 [1η6 ἴΠ5: 
1ὺν 1 ἀπ ποιὺ αὐἸιοί σοπθ ΓῸΥ ἰλιαὶ. 



ΜΗΔΕΙ͂Α, Τὶ 

Ν) ἊΥ] .- ἂν 9 7, ’ 

οὕτω δ᾽ ἔχει μοι" σοῦ μὲν ἐλθούσης χθόνα, 
πειράσομαί σου προξενεῖν δίκαιος ὧν" 
τοσόνδε μέντοι σοὶ προσημαίνω, γύναι, 
ἐκ τῆσδε μὲν γῆς οὗ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι" 
αὐτὴ δ᾽ ἐᾶν σερ εἰς ἐμοὺς ἔλθης δόμους, 728 

μενεῖς ἄσυλος, κοῦ σε μὴ μεθῶ τινι. 
ἐκ τῆσὸς δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα. 
3 ’ὔ ᾿Ν ΧΑ , “" , 
ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι ϑέλω. 

Μη. ἔσται τάδ᾽ - ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό μιι 
τούτων, ἔχοιμ, ἂν πάντα πρὸς σέθεν κοιλῶς. 780 

21. ““ ἔχοιμι ΑἸά. ἔχει μοι Β.6. 
7). 1,. Ρογϑοη. ἜῬβθῃάε: ἔνι αηὶ 1 
οἱγοιιπιείαποοα: οἴ. 808. 

722. “ΤΠ τερϑίτοη οἵ {6 ρυοποῦῃ 
ἴῃ ἴον Βα οθβθῖν νΘῦΞ68 15 ὙΘΡΥ͂ 1ῃη6]68- 
δϑηϊ. 1 τΠϑγθίου ῬΙΌΡΟΒΘ ἴο δα πει- 
ράσομαι ᾿γὼ, ἀηα το Ταιιονβ {Π6 ΘσΟΙΤηἃ 
αἴ χθόνα. Αϑ1Π}1|8Γ ΘΙΓῸΡ δΠδοί5 
16 ρᾶβϑᾶσβ ἴὴ Ηδ]. 962. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ 
τοῦτο τὸ καλὸν, εἰ καλὸν τόδε, Αἱρῆσο- 
μαι τὸ πρόσθε τῆς εὐδαιμονίας : τϑ8α, 
Αἱρήσομαι ᾽γὼ πρόσθε τῆς εὐψυχίας. 
ΕἸτθε εὐψυχίας Ὀδοᾶπηα οογγαρίθα Ἰηΐο 
εὐτυχίας (566 ἴῃ6 ποΐβ οη 5659.) ἴτοϊῃ 
1ῃ6 5: ΠΑ Ὺ οὔ Ἰβίἴουβ, δ τθυννατὰβ 1ηῖῸ 
εὐδαιμονίας ἔγοσι ἴῃ6 σδοϊποϊάθποθ ἴῃ 
πὴ 10, Ηφαῖῃ {πογθίονα δπὰ ΤΥτ- 
τ ἤᾶνθ ννο]} τοϑίοτθα εὐψυχίας.᾽ 
ροΥϑοΉ. 

723. “ τοσόνγε ΑἸά, τοσόνδε (.1,. Ρ. 
10 τηδίίουβ Ὀαΐ [π||6, ΑἾβδο προσημανῶ 
Τι. ποῖ ὈΔα]ν. ογϑοΉ. 

124, Νοῖίϊοθ 1Πδΐϊ ὅτι 15 οτηϊτ6α 86 Γ 
προσημαίνω, ἃ5 ἴῃ γν. 859. αἴϊεν προὺν- 
νέπω: οὐ βουλήσομαι, 1 5]ιαἰξ γἱοὲ ὃ6 

τυϊἐ ἰτιρ.. ΄ 
725. αὐτὴ, ὁ ψοιιγδοί, ΚΓ ψοιιν οτυνι 

ἀὔοῦνα: 80 π' 79... ἸΠδΟΟΙ. ΧΙ. 12. 
Πολλάκι ταὶ ὄϊες ποτί τ᾽ αὕλιον αὐταὶ 
ἀπῆνθον Χλωρᾶς ἐκ βοτάνας. Τἢαβ 
ἴρ86 15 τβαυθηῦν ἀϑοὰ: Ψιγρ. ἘΠ]. ἵν. 
2]. 156 Ἰαοῖβ ἀογλατα τοίδιθηΐ ἀἰϑίθηϊα 
ΘΆΡΕΙ1ς ὕθετα : θουρ. 1. 94. 

ἐάν περ. ΜΙΔΙΓΌΥ ἴῃ 15 ΠΘΒΔαΡᾺΒ 
τη 65. ἴῃ6 (Ὁ]]οννιηρ' ΟὈβογνδίιοη : “ Π 
1ῃ68 ᾿πάθχϑϑ 816 ἴο ὃὈ6 ἰγυβιεά, ἐὰν ο6- 
ΘῸΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ΟἿ6 Ρᾶββαρα οἵ ϑορίιοο θβ, 
νἱΖ. Αμπρ, 927. δῃὰ Ὥθδνθὺ ἴῃ Ευτὶ- 

ΡΙ465, βχοθρί ψῆβθη δοσοιηρδηϊθα ὕγ 
περ." 

726. οὔ σε μὴ μεθῶ, 1 οἱΐί πο 5ιι»- 
ὙΘΉΩΘΥ ψοῖ: ἴδανγοβ (156. Ον. 221.) 
ΘΊν 65 1Π158 ΘαΠΟῊ : {ἢ σοηῃϑίγιοΐΐον οΓ (ἢ6 
ΟΥοοῖς ἰαηριιαρο γϑητιῖγος ἐπαΐ {6 ρΡα}- 
ἐϊοίο5α οὐ μὴ 5]ιοιυιΐία ὃ ἐοἰἑοιυοεί οἰ ἢιθν 
ὃψ ἐπ {ιὶ. ἱπαῖο. οΥ {πὲ ϑθοογιὰ αο}. 
διι}). : ἴῃ8 ἀϊδιποῖοη τὸ θ6 Οὐβουνϑα ἴῃ 
1ῃ6 ὕγγο σοηβιΓΟΙΙΟῺΒ 15. {Ππ8 δἴαϊθα Ὁγ 
ΕΠ βίον, ((Εά. Ὁ. 1177.) οὐ μὴ ψπἢ τ 8 
Γαΐ. ουθιας, νῚὉἢ 1Π6. Δ]. αδηῖε5 : {Π 5 
οὐ μὴ μεθήσεις 15. ἴῃΠ68. 5876 8ἃ5 μὴ μέθες 
Οὐ μὴ μεθῇς, Ὀυῖϊ οὐ μὴ μεθῷῶ 85 οὐ 
μεθήσω: 50 ]1η ν. 1148. οὐ μὴ δυσμενὴς 
ἔσει φίλοις, ἴΠ8 ΤηθαΠΙηρ 15 ποῖ οὐκ 
ἔσει, φοῖν ὁπαὶϊϊ ποῖ δθ, υυΐ μὴ ἴσθι, δὲ 
ποί. ὅὍὅθθ Ηρο. 1022, (ὐυὐἱάθ ἴο 16 
Οτθοκ Τταρ. Ρ. 262. 

727. ἀπαλλάσσομαι, το ἀορανέ, νν»Ἱ1}} 
γῆς, χθονὸς, οἴκων, χα. ἰ5. οἵ π'δαιθηΐ 
ΟΟΟΌΡΓΙΘηΟΘ : 940, κούὐκ᾽ ἀπαλλάσσει 
χθονός ; πόδα 15 ἃ ΠΊΘΓΘ ΤΠ ἀΆ ΠΟΥ, 
βονϑιηθα ὈΥ κατὰ ὉΠαργβίοοα : ὃἃ8 ἴῃ 
ΗΘο. 812. ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα ; 

780. ΤῊΘ τῆογθ αϑι8] ᾿ἀτοῖὰ ννουἹὰ 
θ6: πάντα καλῶς ἂν ἔχοι: ἃ5 ἴῃ 754. 
Χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. 
Τρ. Τι 1196. Καὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλ- 
λον ἂν καλῶς ἔχοι. ἘΣ]ΤΏΞΙΘΥ γϑηδγκ5 
τὶ τὴ 8 βθῆβ886 ννου]Ἱα Ὀ6 ἰῃ6 βδιῖηβ νιἢ- 
ουΐ καλῶς : 1. 6. ἰῃδι πάντ᾽ ἔχω 15 1ῃ6 
581ὴ6 ἃ5 πάντα καλῶς ἔχει μοι: Ὀαΐ 1Π15 
15 ἱποοτγθοῖ; ἴοῦ πάντ᾽ ἔχω 5Ἰρηϊῇθβ 1 
μηπαογοίαπα ἐξ αἰΐἱ: Οταςῖ. 740. τοῦτο 
πάντ᾽ ἔχω μαθών : Τρὶι. Α. 888. πάντ᾽ 
ἔχεις, γϑηι ἰθηι65 οἨιηθηι. Ῥθοη, 967. 
τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχει. 

ΚΉΜΑΝΣ Ν αν ΓΎΝ. μι ΌΒΜΜΑΜΘΕ ΜῈΝ ΟΡ ΜΌΡ ῸΝ ΑΚ ΒΌΣ ΎΘΝΣ . ϑσασοοδόδιυμν δι, ὁ τῶν Ὁ ν΄ ὐμν  «ἰρϑμν" 

πῶνῶν χάσ-κ Ὁ »ὰ- ς« ῳ,- οἰ 

, 
᾿ 
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Αι. 
Μη. πέποιθα" 

Κα ρέων τε" τούτοις δ᾽, ὁρκίοισι μὲν ζυγεὶς, 

ΕΥ̓ΡΙΠΠΔΟΥ͂ 

ὧν οὐ πέποιθας, ἢ τί σοι τὸ δυσχε ερές : 
{Πελίου δ᾽ ἐχθρὸς ἔ ἔστι μοι δόμος, 

Ν 

ἄγουσιν οὐ μεθεῖ ἂν ἐλ γαίας ἐμέ. 

792. ἘἸΙΊΒΙΘΥ [5 βἀϊοα : ἐχθρός ἐστί 
μοι. 

794, ““ μεθεῖσαν ΑἸὰᾺ. Ὁ. Ἐ. μεθῇς ἂν 
Α. (πο ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα5. ἴο ΒΙυΠΟΚ 8 
γηθηιδγαπθ ) δηαὰ γερθηΐ βαά,., ἃ 5οἷε- 
ΟἸΞΠῚ : [838ε6 ΒΡαηοκ οἡ ὅορῃ. (Βα. 7. 
10406.] μεθεῖς ἂν (85 ̓ ξ ἀρρΘᾶτβ ἴο τη6) Β. 
νυ ἐκδοίης ννυϊ 8 ΟΥ̓ ἢ. Βιαποκ 
Πα σογτγθοῖ!ν δαϊίθιὶ μεθεῖ ἂν, ννῃ]οἢ 
(.1,. Ρ. ὅπὰ ἰῃ6 ὅθῇῃο]. πᾶν; Ὀαΐ 6 
15. ΨΙΟΠΡ ἸῺ [Π6 ΔτΓαησοιηθηί οἱ [ἢ6 
σοΠϑιΡ το, νγῇϊο ἢ τῃ8. ΚΌΠο]. ρτο- 
ῬΘΙΥ χρί δίηϑ : ἄγουσιν ἐμὲ ἐκ γαίας 
(15 Τὰ: τὴ ΑἸά. Ὀδα]γ γαίης,) οὐκ ἂν 
μεθεῖο, ἐμοῦ Ὀδίηρ αηἀογβίοοα. Βιαηοκ 
Πονγθνοῖ Θμαἀθᾶνοιβ ἔρο ΠῚ 1015 ραββᾶρα 
ἴο ῥόον {μαΐ τῃ8 τ] α]6 νοῖθθ μεθίε- 
σθαι φονθγη8 (Π8 866 08., 1 ΟΡΡΟΒΙ1ΠΊΟῊ ἴο 
1ῃ6 οδποη οὗ Πθαννοβ Μ|Π56. (τι. Ρ. 298. 
8ηα γ΄ 4]οκ. οὐ Ῥῆοη, 522, [ὅδε Ηβθο. 
400. Οὐα8 ἴο ἴπ6 ατϑεκ Ττᾶσ. ρ. 269.] 
Ῥταποκ ΠΙπΊβ6 1 ππ Ατὶβίορῇ. γ 68ρ. 414. 
ΒΘΘΠ15. 811 Ὀὰΐϊ ἀεβίγοιιβ ἴ0 τϑαὰ τοῦδ᾽ 
ἐγὼ οὐ μεθήσομαι. ΑΔ ἰὈγτλλάΔ 016. ρΡ8:- 
Βᾶ 068 ΟΥ ΒΟΡΠΟΟΪ88 ΓΘΙΩΔ]η8, Ε]Θοίγ, 1277. 
τῶν σῶν προσώπων ἡδονὰν μεθέσθαι. 

- 686, ἴῃ 1ῃ68 οτος ἴοριῃ, ἁδονᾶν : [οἵ, 
Ῥμαι. 326. τέρψιν πολαϊαν χαρμονᾶν, 
8]. παλαιὰν χαρμονάν.] ΕἸΘοίτα ΠοΙΒΕΙΓ 
ἈΡΌΙΏ 0865 ἴῃ6 Ρ]υΓᾺ] Ἰῃ ν. 1902. Βαϊ 
τπδῖ οΟἰἢΠ6 5. τη ποῖ [Δ}} 1ῃ1ο 0Π8 ΒΆτὴη6 
Τηϑῦα κα, 1 ν}}}} ααἃ ἃ ἴδνν ννουὰϑ ἴῃ θχ- 
ΡΙδηδίϊοη οἵ {Π15 ἤσαγο, Τῇ θη ἔλυο 6} 5 
Ῥουογηϊηρ αἰ ογοηέ σα865 αΥ̓Θ γ}οΥγθα 
Θιιαϊίῳ 0 1ἢ6 βαπιθ ποιιπ,, ἐΐι6 (αγθοζϑ, ἰὸ 

αὐυοϊὰ απ ἱπιπαγπιογιῖοιι5 γοροίϊίϊομ Γ᾽ {6 
ῬΥΌΡΘΥ ἨΑΉ16 ΟΥ̓ ῬΥΟΊιΘιιηι, Ῥαΐ τὲ οἡ ἰὉ} ΟἸ166 
1γ) ΘΠ 6} γορίπιθη, αταὶ οηιῖέ τέ ἐπ ἐδ 
ΟΥΠον" οα586. Απίρῃδηθβ ἴῃ ΑτΠθη. ν}]}. 
Ρ. 399, Α. ὃν ἢν ἴδῃ, τὰς χεῖρας οὐκ 
ἀφέξεται : ψγὨετ6 οὗ ννου!ὰ Ὁ6 Θαυδ}]ν 
ϑοορα ἴῃ 56η86, Ὀυϊΐ ννΟΤβ86 Ὑν] ἢ τοβρθοῖ 
ἴο ἴῃ8 τηϑῖσθ, ἀτιβίορῃ. τὴ «. ῬΟΠΠῸΧ ν]]. 
108. Πλὴν εἰ πρίαιτο βασκανίου τις 
δεόμενος Ἐπὶ κάμινον ἄνδρὸς χαλκέως. 
ΒΤΆΠΟΚ ἢδ5. [Π5. ἀϊβροβθα ἴῆθ86 ννογα 5 
Ἰηῖο νϑῖβββ, Εσασπι. 1υ. ἰχὶ, Πλὴν εἰ 

πρίαιτο βασκανίον τις δεόμενος Ἐπὶ 
κάμινον ἀνδρὸς χαλκέως. 1 5!οιυ!α ὃς 
Θ]Δα ἴο Κπονν ννπὰϊ Κιηα οἵ πιϑῖγε 1ῃ68 
ΒΘΟΟΠΩ νΈγ88 15: [Ὁ κάμινον ᾿Ἰδῃρίῃθη5 
1Π8. τι α]6. 5.118 016. ὙΠΒΓθίογθ τὰ 15 
Ῥατί πϑιῖΠογ οὗὁ δὴ τη 16 ΠΟΙ {ΠΟΘ Π ἃ] 
ψΕΙ886. ΤΉΘΥ ἃτ6 ἴΠ8 ννοῦα5 οἵ ἃ Ῥθῦϑξοῃ 
Ἰὴ ΤΕΡΙΥ ἴο 86 ΘΠ Ό Ὺ 10 ψγηὰΐ ὑϑ6 
ΒΟΠΊΘΙΒΙΠρ᾽ ΟΥ ΟἴΠ6Ὶ οδη ὃ6 ΔΡΡΙ164: [Οὐκ 
οἶδα] πλὴν εἴ τις πρίαιτο δεόμενος Βα- 
σκάνιον ἐπὶ κάμινον ἀνδρὸς χαλκέως, 
Τὴ6 ῬαΙοκθηθυνρ ΜΒ. αῇονιάβ Βασκά- 
νιον. 1 πᾶν δαάβθί Οὐκ οἶδα, ποῖ ἃ9 
1Π86 νγογὰβ. οἵ τῇβ σοπΊο νυ τιῖθσ, Ὀὰΐ τὸ 
ἢΠ] ἃρ τί νεῖβθ. ῬῬ]αΐο Ρ. 171: τ 
Ηβι. τὸν μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα ἔν- 
δοθεν ἀπαντήσαντα ἄγειν" ννῆθΓΘ, 1{ τἢ68 
ΓΘΔαΙηρ νγῈΓῈ σογγθοῦ, αὐτῷ ψου]Ἱά ὃθ6 
πηάρουβιοοῦ [6 ἀπαντήσαντα. Βαΐ τ 
15 Θνιἀθηΐ τῃαΐ βΒοιηθί ]ηρ οἶβα ννᾶβ 0 Γ- 
ΤΩΘΡΪΥ δχίαπί ἴῃ 1Π6 οορίθβ οἵ ῬῬἰ]αΐο, 
ἔγοπι ῬἢοίΙα5 ἀπά 6γ Οὗ, Οἵ" περισπωμέ- 
νως ἀντὶ τοῦ ἑαυτῷ" ὀξυτόνως δὲ οὗτοι" 
συμπόσιον" οἷ μὲν γὰρ εὐθὺς παιδά τινα 
τῶν ἔνδον ἀπαντήσαντα. καὶ οὗ ἀντὶ τοῦ 
αὑτοῦ" πολιτεία" πλὴν οὗ. ϑυϊάδϑ, ΟΓΥ 
ἢ]5. ΘΟργὶβί, ἴῃ 1ΡΘηβο θὴρ [5 ρ8ε- 
Βᾶρ6, ἤανίηρ τηθῖ νι συμπόσιον ἴῸΓ 
συμποσίῳ, νι ΘΧιΓΔ ΟΠ ΡΥ Ξί παρ αν 
ΡΙΘῆχρα Ζήτει ἐν τῷ, τηθϑῃϊησ, [ΘΟ Κ 
{ογ ἃ ὑπήρυ 6 νοι Συμπόσιον. ἴῃ 
ῬΙαΐο βονγθνϑὺ οὐρὰς νι ηοαΐ ἀοαθί ἴο 
ὍΘ τεδᾶ : οἱ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα 
τῶν ἔνδοθεν ἀπαντήσαντα ἄγειν : ννῃ 160} 
6 ἴῃ ψτοίθ, ἴο ἃνοϊὰ [Π6 σοπουγ- 
τρῆσ8 οὗ 1Π6 ἃθουβ, 718 ρᾶββαρῈ ἴγοπὶ 
1ῃ6 Ἀδρυθ]ῖο, 15 1η 11Ό. χ. ῥ. 617. Ε, 
ΗΒ... τὸν δὲ παρ᾽ αὐτὸν πεσόντα ἕκα- 
στον ἀναιρεῖσθαι, πλὴν οὗ" ἕ δὲ οὐκ ἐᾷν. 
Βαΐ, ἴο Τρία, 1 15 νγοτίῃν οὗἨ Τϑτηαγκ, 
τη μεθεῖσαν, μεθεῖς ἂν, 6 ποί νᾶ- 
ΤΙΟὰ5. τϑδαϊησβ, Ὀυϊ [Π8 ἴΓὰΒ ΤΟϑαΙηρ 
ΒΠΡΉΠΥ σοτταρίοα. ΕῸΓ 1 γοὺ νντῖα 
αἵ [ἃ}} ΜΕΘΕΙΟΑΝ, γοὺ οδῃ 5686 ἤονν 
ΘαΘΠΪν ἢ την 6 Οπδηρσρα ἰηΐο ΜΕ- 
ΘΕΙΟΑΝ." Ρογβϑοη. 6 [Ο]]Ποννῖηρ ἃγα 
᾿Ἰπβίδηο 65 οἵ (ῃ6 σοηδβίγαοιοη δχρ αἰπεὰ 
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λόγοις δὲ συμθὰς, καὶ ϑεῶν ἀνώμοτος, 8 
Φίλος γένοι ἂν, κἀπικηρυκεύμασι 

τάχ᾽ ἂν τἰδιιο: τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσθενῆ, 
τοῖς δ᾽ ὄλθος ἐ ἐστὶ, καὶ δόμος τυραννικὸς. 

Αι. πολλὴν ἔλεξας, ὦ γύναι, προμηθίαν" 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι ὁρᾷν τὰδ᾽, οὐκ ἀφίσταμαι. 7.0 

ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, 

δον: Πεοιοβῖῃ. 281, 22. δά, ϑομθῖ, 
οὺὃς σὺ ζῶντας μὲν, ὦ κίναδος, κολακεύ- 
ων παρηκολούθεις : Π616 οὺς 15 σονουῃθα 
ὈΥ κολακεύων, αὐτοῖς Ὀδὶηρ ἀπάογβίοοα 
δἰϊον παρηκολούθει» : ΘΝ: Προσδε- 
ξαμένων τῶν νῦν Σπ ἢ ὑ τῶν αὐτῷ 
καὶ μίᾳ γνώμῃ πάντων φιλιππισάντων : 
ἀπ ἀουβίαπα αὐτὸν αἴοι προσδεξαμένων. 

ἄγουσιν, ὅ6}0]. βουλομένοις με ἄγειν : 
566 ἅῦονθ, ν. 1]. 

735. λόγοις δὲ συμθὰς, Ξαθαυά. μό- 
μὸν : 866 Ηθο. 1109. 

“ ἐνώμοτος 646. ἀπα τηοϑί οὗ ἰῃ6 ΜΙ 55. 
Βυΐῖ Β. 1). ᾿ᾶνα ἃ5 ἃ νδ͵Ου 5 ΤΘΔαΙ Πρ, 
ται νν οἢ Ματϊθίαβ μα σοπ]θοίατθα,᾽ 
Ῥογδοη. ᾿Ανώμοτος 186 ἰουηα ἃραΐη, 
ΗΙρρ. 608. Ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἣ δὲ 
φρὴν ἀνώμοτος. 6 ἴΠ6 ηοΐΘ οη Πθο. 
285, ΤῊ Ππ6 15 αποίρα ὈΥ ΟΠ ἴδ 
οη Προ. 782. ἃβ ἂἃη δχοθρίίοη ἴὸ 1ῃ8 
γα ]6 {πο γ6 ρίνθη ὉΥ Ῥούβοη, {πα εὐἢ 670 
ἔτῦο ἨιθΉν)675 0 α 56),16γ106 78 οἰοδοίμ 
δογἸιθοΐθα, ογ16 σογπίαϊηϊηρ α ραγιϊοὶρίθ, 
απὰ {6 οἰΐοῦ απ. αα]., 6 ρανϊοϊρίο 
ὧν οαγιποὶ 6 οηυϊίίοα ἴηι, ἢ ἰατίογ. Ὅυϊ 
Ἰλοῦτοα (Δυβίορῃ. Αρρβηά, ρῥ. 144.) 
ἢδ5. ΘΧρΙΔΙη64, οὐ ἴῃ8 ξυρρεοϑίίοη οἵ 
Ῥοσβοι Πιτη56]}, {παῖ νου θα }5. 586}. ἃ5 
ἐνώμοτος ἅτ ταῖμοι ῥ᾽ 65. 1Ππδη 
δα ]θοίνοϑ, Ἰηἀθθα 1ῃ6 ρῬΑΤΠΟΙρΡ 65 ἱΠθιη- 
βαῖνϑϑ οὔ [η6 δηοίθηΐ [Όγη, ἃ8 15 δυϊαθηΐ 
ἔγοπι 1Π 056 1η 1 8Έ]η. 

786. “ κἀπικηρυκεύμασιν Οὐκ ἂν πί- 
θοιο ΜΆ55. βαή. : Ὀαΐ, βίποθ. ἴΠ6. πορᾶ- 
{να ῬΑΡΙΟΪΘ 15 ἀθιν πη ηἴ8] ἴο [6 56η56, 
ΟΥΙΠΟ5. πᾶνα ῬΥΓΟΡοβθα νϑηουβ ΘΟη]θ86- 
ἴυτοθ: ὦκ᾽ ΔΠΌΒΡΤ. ; ὈὰΓ {Π|5. 18. ποί 
Του πα Ἰῃ 1Π6 ὉΓΑρΡῚς ὙΤΙΓΘΙ5 δνθῃ ἴῃ [ῃ6 
ΟΠΟΓ 565, ἸὩῸΟἢ 1665 ἴῃ {ῃ6 56η81[1. 
Βγαηοκ μὰ βαϊϊρα σύ γ᾽ ἂν, Ὀαΐ {Π15 15 
ἴο0 ΘΠ ρΡἢ8110, ἃπὰ ννουά τητπγαῖθ {Πδὶ 
ὐσθυβ ννὰβ ὑγοῦβα (ἢ Οἴου τηθη. 1 
αν βαϊίεα, ἃ8 πϑᾶγθϑὶ ἴο Ῥγο }}ΠΥ, 

Ευγρ. Μρα. 

ἴπ6 σοπ]θοΐατα οἵ γί θη θα ἢ. Νοῖ ἴο 
οθπα Ἄῆρθυβ, Μεάθα ἡυ8}1Ώῆἔ65. [16 
ΔΡΡΓΘΘΏβΙοη Ὀγ (ῃ8 ννοτὰ ρϑγίαρβ. Α 
51 ΠῚ} 8} ῬΓΘΟΔΌΓΙΟΙ 18 ἴο Ὀ6 πγοῖ νυ] 1ῃ 
ϑορῃ. ῬΆΠ]]. 811. κἀπὶ κηρυκεύμασιν 
ΑἸα. [,856.᾽ Ῥογϑοη. Ε]Ἰπ βου, ποῖ ἃ]- 
Τορϑίῃϑὺ δοαυϊθβοῖηρ ἴῃ ΥΥ̓ γιΘη θᾶ. ἢ} 5 
ΘΟΠἤΘοίυγΘ, 85Κ8, Τ]ΔῪ ποῖ πίθοιο ΤηοΓ6 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ὍΘ οοὐαρύ τη οὐκ ἄν1 
ΘΟΒ ΙΕ 5665 ἴο βυβρθοΐ Ὀοῖἢ, πὰ 
1πϑγθίοτο οοπ]θοΐαγοβ κἀπὶ κηρυκεύμασι 
Νοῦν ἂν τιθοῖο: 8ἃ5 ἤοιῃ. 1], Χ. 46. 
ἝἙκτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα δῆχ᾽ 
ἱεροῖσιν. ΤῆΘ τνοτὰ ἴσως ἴῃ ἴπΠ6 ϑ6Πο]. 
νἹ Πα] οαίθ8 1ῃ8 τθδαϊηρ δαορίοα Ὀγ Ῥοτ- 
80: Τούτοις οὖν Βυλο εν δες ἐξαιτεῖ- 
σθαΐί με, οὐκ ἂν ἐκδοίης ὀμόσας" καὶ διὰ 

λόγων μόνων συνθεῖο [συνθεὶς ΗΠ ϑαίῃ. 1, 
ἔἤσως ἂν ἐκείνων γένοιο φίχος, καὶ διὰ τὰ 
ἐπικηρυκεύματα, ὅ ἐστι τὰς πρεσϑείας, 
ἐξαιτουμένοις με ἐκδοίης ἂν αὐτοῖς. 

737. τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσθ,, ἴον ἐγὼ 
μὲν γὰρ ἀσθενής: 566 847. 

799. ““ ἔλεξας ἐν λόγοις Α]ά. ἔδειξας 
ποῖ ᾿πϑ]θρϑηΐν 4]. Κ. οα ῬΠορη. 5891]. 
(ΞΞ540.) νν βίοι. ΜΙυΒρΥ. ἀρρίονθθ πὰ 
Βγυηοῖκ δη Βθοκ ἤἢᾶνβ βδάϊιθά, Βαΐ 
ΒΙηὴ6086. ἰδ! ΟἹ ΟΡῪ 15 ἁγοϊαβα ὈΥ͂ φαϊηρ 
ὦ γύναι ννῖῖ}} 8}} {πΠ6 Ῥαι]5 ΜΙ58., τΠ6 
ἘΠοτθηιη6 δα. ἃπα ἰΠαἱ οἵ 1)8586.,1 ἶνανγε 
ῬΓΘίδυσθα 10, Ἔλεξας 15 δαυϊνα]επὶ ἴο 
ἔδειξας ἐν λόγοις." Ῥογϑβοῃ. 

740. οὐκ ἀφ., 1 ἀο ποί 5ἰαπά αἰοοῇ, 
αὶ ηιοΐ αὐθ786 ἔγοηὶ αοἵγ" 1ὲ, 

741. “ΤΠ Α. Β. Ὁ. ΕἸ.Τι. Ῥ. ἄσφα- 
λέστερὰ ΑἸά. Χ. Π. 781]. ΡῬΡογδοη. 
Οἵ, 67. ἘΕἸΆΒΙοῪ μὰ5 βἀϊιοα ἀσφαλέσ- 
τερᾶ, ἃ5 ΤῊΟ] 6 σοηδίϑίθηΐς νυ 1ῃ6 ἴο]- 
Ἰοννιηρ᾽ νγνοτβ τὸ σόν τ᾽ ἄραρε μᾶλλον. 
ἮδΘ δαϊηϊῖθ πόνον {παὶ (Π6 γνογᾶβ 
κἀμοὶ τάδ᾽ ἐστι λῷστα ἴῃ ν. 931. ἀπά 
ΒΙ ΠῚ. ΡΠ ΓΆ565 οἵ [Γθααθηΐ ΘΟΟΌΓΓΒΏΟΘΘ 
ἀφείθη {Π6 Βα ρϑυ]δίινο. 
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ΤΩ ,ὔ ονν ῇ "“, “ 5 ὃ ’ 

σκηψίν τιν εχϑροις σοῖς ἔχοντα δεικνύναι, 
ἃ [2 4 537 φ Ἂς 

τὸ σὸν τ ἄραρε μαλῖον ἐξηγοῦ ϑεούς. 
Μη. ὄμνυ πέδον γῆς, πατέρα δ᾽ Ἥλιον πατρὸς 

3 ΓΩ ρο Ν [χ4 ’ 

τοὐμοῦ, Θεῶν τε συντιθεὶς ἅπαν γένος. 745 

Δι, τί χρῆμα δράσειν, ἢ τί μὴ δράσειν ; λέγε. 

742. ἔχοντα : [Π15 {γΔΏΒΙ ΠΙΟἢ ἔγοτῃ ἴῃ 8 
ἀαίϊνα ἴο ἴη6 δοουβ. 5 Ὀθεὴ ποίιορά 
ἃῦονθ ν. 662. Τὸ ἴ{π6 ΘΧχδπιρ[ 65. ἴΠ6γ6 
σίνοη δὰ Αλβοῃ. Δ5.1619, Οὕτω καλὸν 
δὴ καὶ τὸ κατθανεῖν ἐμοὶ, ᾿Ιδόντα τοῦτον 
τῆς δίκης ἐν ἕρκεσιν, Βαϊ {{|6 ὁοη- 
ΒΙΡΙΘΌΟΩ 15 ΟἸΘΆΓΟΙ 1[ ἴα Κθὴ ΔΟΟΟΡΙηρ' 
ἴο 1] 56 γ᾽ 5 ϑαρσθϑίίοη : δείκνυναι (1. 6. 
φαίνεσθαι, ἐμὲ Ὀδιηρ' ἀπαογβίοοα) σοῖς 
ἐχθροῖς σκῆψίν τιν᾽ ἔχοντα, ἰο 5]ιοιυ ἐπα 
1 μαῦὸ 80η16 ρίθα : ̓θτβ δεικνύναι ἔχοντα 
15 1η6 βατὴη6 ἰάϊοηι ἃ8 δείξω σοφὸς γεγὼς 
δῦονα ν. 548. 

143. τὸ σόν τ᾽ ἄραρε μᾶλλον, απὰ 
μοὶ αΥὉ ἸΔΟΥΘ 860,76; 566 947. 797. 
“ τὸ σὸν δ᾽ ἄρηρε ΑἸά. τὸ σόν τ᾽ ἄραρε 
1,456. δη4, 1 (τη, πηοβὲ οἵ ἴῃ6 ΜΙΌΝ,, 
οθυΐαιη]ν Α. οἡ 1[ἢ6 Δ ΠοΡγ οἵ Βταηοκ, 
Οτορ, Νὰ. (Χ. Π. 761.) ϑαΡρυιβιηρὶν 
ΡΘΙνθιῖβ {Π6 ὑνῃοίθ ρᾶββᾶρε : τὸν σὸν 
δ᾽ ἄραρε μᾶλλον ἐξηγοῦ δεὸν, θὰΐ ἴῃ 
500) ἃ νναν, ὑπαΐ 1ἴ 15. Θᾶβυ ἴο 866 {Ππαΐ 
ἢ ἰουιπὰ τὸ σὸν δ᾽ ἄραρε ἴῃ ἢΪ5 σοργ.᾿ 
Ῥογϑδον. 

ἐξηγοῦ ϑεοὺς, ϑοιιοϊ. ὀνόμαζε τοὺς 
Θεοὺς, οὺς βούλει με ὀμόσαι. “ Γ(, 
Τρ|ι. Ἱ. 748. "Ομνυ" σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον, 
ὕστις εὐσεβής. ὧδε ἰΠ6 σοτηπηθηϊαίοῦϑ 
οὐ Τῆς. νἱῖ. 850. μη." (ΟἹ. 1. Ιχιῖ. 
Ρ. 157. Τὴ [ναἴτη ρηγαβθ, ρυγῖγ υθν δὶς, 
15 5111} 

744, “1,56. ΟἸΪ8. ὕπΠ6 σα δοίθν οὗ 
Δίραρα : ὄμνυε 1,856., ν» ὨΙΟἢ ΘΘΡΙΔΙΗΪΥ 
ἀ065. ποῦ δῇεοϊι (6 τηθίγα, δἰ Ππουρἢ 
1ῃ6. ΟἿΠΘΙ 15. ΡΓΘίθυ δ ]6 θνθῃ Ἰῃ {818 ΤΘ- 
Βρθοῖ, Βυΐϊ ἴον 8 Ὀθπθῆὶ οἵ {05, 1ἴ 
15. οῦίῃν οἵ οὐβθιυνϑίϊοι, {παΐ ἐπ6 ἐγαρὶς 
10} 161}8 ἩΘυ6}" Θηιρίου {15 ΤΟΥ, νὶ2. 1) 
τ]ιϊοἶ, ύω ἰδ ρμὶ ΓὉΥ υμι ἦπι {π6 ἐπα οὐ 
α υογν ; ἐπ οἰἀ σοηιὶς αυνλξθγ8 Ὁ6ΥᾺ Ταγοίμῳ; 
{Π|6 ροεί5 0[ ἐΐ6 πιϊα αἰ6 συπιθα νυ} πῖον 6 716- 
φιιογηέίῳ ; ἘΠι|086 Ο[ {16 γαῖ Ὁϑγὰ ΤΥοφιιθητῳ. 
1ι Ὀεραὴ συᾶάα}}ν ἀπ ΒΡΑΓΙΠΡΊΥ ἴὸ Ὀ6 
ϑαοριεα δρουΐ 16 τὴ14]8 οὗ τὸ τ οὗ 
ΑΥΒΙΟΡ δ η68.; [01 ἴῃ6. ΟὨἿΥ ᾿ηβύαποθα 
ἅΓ6 ὀμνύῃ Αν. 1610. συμπαραμιγνύων 

ἴῃ (6 Ἰαϑὺ οὗ ἢ]5 ρίαγϑ, μ8 Ῥ]υίας 719. 
ΟΠ ραββᾶρβϑβ, ἴῃ νοι ἰἴ βθθη8. ἴο 
Ὀ8 884, Πᾶν δἰἴμϑι' Ὀθθὴ οὐ ουρῆϊ ἴο 
ὕ8 οοΥγθοίβα, Καταγνύει Δῃά κεραννύει 
ΓΘ ἴο ὃὕ8 τοβίοσεα ἰοὸ Εαθαϊι5. ἃπα 
ΓΠΘΟΡΆΠα5. ἴῃΏ ΑἸΠθηξθιιθ. Χο Ρ. 450. 
Α. χὶ. ρ. 472. ἢ." Ῥογϑοι. Ὄμνυ [οΓ 
ὄμνυθι, ἃ5 ἐπιδείιςνυ ἴον ἐπιδείκνυθι, Ατὶ- 
βίορῃ. ἂν. 666. ὅδε Μαιίῃ, αν. Οτ. 
ὁ 206. ὅ. ““ΤΠοτλα5 ΜΡ. ρ. 229. Ἰσ- 
τέον, ὅτι ἣ τετάρτη συζυγία τῶν εἰς μι 
προτιμυτέρα τοῖς ᾿Αττικοῖς τῆς βαρυτό- 
νου" δείκνυμι γὰρ καὶ ζεύγνυμι λέγου- 
σιν, οὐ δεικνύω οὐδὲ ζευγνύω." ϑοιε- 
ἴδ. ΕἸΠΙΒΙΘΥ τηδΚο65 {Π6 (Ὁ]]οννίηρ᾽ ο"- 
ΒΘΡνΘΙΙΟΏ5 Οἡ ῬΟΙΒΟΠΒ ποίβ : ““ ὟΥ (ἢ 
ΤΘΘΆΡ 10 ὀμνύῃ, 1ξ ΒΒΘΠῚΒ ἴ0 Τὴη8 ΤΩΘΙΕΙΥ͂ 
δοριαθηΐα!, {παὶ ποίῃίηρ οὗ 1ῃ8. ϑοτῦ 15 
τθαὰ ἴῃ ΔΖ ἜΒΟΠΎ 705, ΘΟρΡἢ., ΟΓ ἘΠΠΡ. 
ΒῸΡ ὄμνυμι ἃη 5101} 8 νοῦ ἢᾶνθ πὸ 
ἸΠρογ, 50]. ἴῃ {π6 Αἰ165, Θχοβρί {πᾶΐ 
γν ΠΙ ἢ 15 ἀδυινϑα ἔγοπι 1Π6 ΘΟ ΠΩΟἢ ἰοΓΠὴ 
ὀμνύω. Απὰ 1 Πᾶγθ οὸ ἀουθί, ἱπαῖ 
ὉΠΥ͂ Οη8 οὗ [1 ἱγαρίο οὐ οἷά δοιηϊα 
ὙΠ ΓΘΙΒ. νου ὰ ἤᾶνα 85 ΤΟΔΑΠΪΥ 5814 
ὀμνύῃ ἃ5 γράφῃ, οἵ λέγῃ, τῇ [Π8 ΘΘῃΐθῃ 8 
μα γϑαυϊγοὰ ἴπ6. 500]. οὗ [ῃδὲ νϑτρ. 
Ῥοιβοὴ ΠΟΥΘΥΘΥ 866η15 ἴ0 ἢᾶνθ Τρ Υ 
ἀθοιάδα τπαὺ (Π6 ρατί. συμπαραμιγνύων 
Ὀδίοηρβ ἴο τ ἰαΐθῃ Αἰ, ΤῊ] ἔΌγπὶ 
οδΠ18 1Ἰηΐο [γα αθηΐ 156 δἰτθυ Π8 ἂρβ οὗ 
Ἐυο]α, Βαϊ 1 40 ποῖ τμιηΚ {παῖ ανθῃ 
ΘΟΙΏ]Ο Ὑγγ106 15 οἵ [ῃ6 ]α,6ϑΐ ρϑυϊοα ννου]Ἱὰ 
ἤανθ ϑϑεά ὄμνυε, ψῃοἢ βοὴ Νί 5. 
ἀβΒΙρὴ ἴ0 ἔι}ρ. ΕῸΓ ἴΠ6Γ6 ἰ5. [Π15 αἹ[- 
ἴδθυθηθα Ὀθΐνγεθη ὄμνυε δηα ὀμνύει, ἰδ 1 
ὄμνυε ᾿ὰ9 ἃ 5[οτί βυ]αῦ]6 αἰΐθι υ, 
ὀμνύει ἃ Ἰοηρ ὁπ6. Βυῖ [Π8. ΘΟπΠῊ6 
ὙΠ ΘΙ8. βθθῖὴ ἴο ἤᾶνθ υϑθα [Π]5 [ὈΓΠῚ 
ΟἾΪΥ ννῇξδῃ ὃ ἰΒ8 βΒισοθροαβα ὈΥ ἃ ἰοηρ 
5. }180]16. ΤΠυ5 ἵππον βαϊα ὀμνύω, ὀμνύ- 
εἰς, ὀμνύει, ὀμνύων, ὀμνύοντες, Ὀὰϊ ποΐ 
ὀμνύομεν, ὀμνύετε͵ ὥμνυον, ὄμνυε, ὀμνυ- 
έτω. Αἱ ᾿ραϑὶ 1 ἄνα ποῦ τηϑθῖ ψ 1} 
ΔῺΥ ἰῃϑίδ ποθ τῇ ννἰὰϊ ΓΘ δῖη5. οἵἨ 1ΠοῚγ 
ὙΠ ηρ8.᾽ἢ 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 75 

Μη. μήτ᾽ αὐτὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ᾽ ἐκθαλεῖν ποτὲ, 
μήτ᾽, πλλτς ἦν τις τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν ὁ ἄγειν 
χρή ξυ" μεθήσειν ζῶν ἑκουσίῳ τρόπῳ. 

Αι. ὄμνυμι γαῖαν, Ἡλίου )᾽ ἁγνὸν σέβας, 70 

ὄμνυ πέδον γῆς, 1. 6. πρός : ϑορῇ. 
Ττδοῖ. 1187. Ὄμνυ Διὸς νῦν τοῦ με 
φύσαντος κάρα. Μ Τρ. “4. νὶ. 88. 
Ματῖα ἀϑρεγὰ 7.0, 1. 6. ρε7'. ΕΓ. Η!ΙρρΡ. 
1029. νῦν δ᾽ ὅρκιόν σοι Ζῆνα, καὶ πέδον 
χθονὸς ἔομνυμι. ἼΠΕ ποχί ᾿1π6 Οὐσα]5 
4150 ἴὴ τ, Τρ}. Τ᾿. 799, 

747. αὐτὸς ---- ἐκδαλεῖν, ἴπΠ6 ΠΟΙΊΙΠ, 
νντἢ} (ῃ8 Ἰηῇη., ΔοσοΡαΙηρ' ἴο [ἢ ατεοκ 
Ἰαΐοπι : 566 Οὐδϑῖ. 1120. δίῃ. ΟΥ. 
στ. ᾧ 895. 

749. ἑκουσίῳ τρόπῳ: Οταβῖ. 1088. 
ἀλλ᾽ αὐτόχειρι δνῆσχ᾽, ὕτῳ βούλει, 
τρόπῳ: Ἦδε]. 1567. ἐκθαλόντες δάκρυα 
ποιητῷ τρόπῳ. 

750. ““ΑἸα. ἀηά δ] πηοϑί 81] βἀ. ἤδνα 
λαμπρὸν Ἡλίου τε φῶς, ψτἢ (Π6 οοη- 
Ταποίοη 1Π6]Θρ Ώ ΠΥ ̓ πβογίθα, ἃ5. 1 Πᾶνα 
ΠΟίΙσΘα 1η ἃ 510|1|8Γ ὁᾶ56, ἤεο. 78. 
[Τ᾿ ετα πον ὨΘΙΓΠΘΙ καὶ ΠΟΙ͂ τε [0]- 
Ἰοννβ {ῃΠ6. σοη] πο η 1ῃ {Π|]8. ΡΟΒΙΠΟΗ ; 
οἰ ννῖβ8 Ἰηβίϑησθθ ἃτ6. ποῖ ννδηΐϊϊηρ οὗ 
τῃ15, ν οἢ Ῥοιβοη ἀβηοιμ!ηα 65. ἃ ἢ 1ἢ- 
εἰθρᾷηςθ, ἃ5. Ε]Π)5]. ἢΠὰ5 βῆοννη 1η δῖ. 
τι. ᾿ς. Ρ. 281. ὙΠ ὈεΪονν 1104. Καὶ 
δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν δ᾽ εὗρον, ΞΣώματά δ᾽ 
ἥθδην εἰσῆλθε τέκνων. ὅορ!ν. (Ἐκ, 1. 
7508. οὐ δῆτ᾽" ἀφ᾽ οὗ γὰρ ἦλθε, καὶ 
πράτη Σέ τ᾽ εἶδ᾽ ἔχοντα, Λαϊόν τ᾽ ὀλω- 
λότα, Κα. Αητ. 120. ἔδα, πρίν ποθ᾽ 
ἁμετέρων Αἱμάτων γένυσιν Πλησθῆναί 
τε, καὶ στεφάνωμα πύργων Πευκάενθ᾽ 
Ἥφαιστον ἑλεῖν. ῬΙ]. 141]. Φάσκει: δ᾽ 
αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους ᾿Ακοῇ τε κλύειν, 
λεύσσειν τ᾽ ὄψιν. Βὲυν. ῬΠ. 998. ἀνῇξε 
μὲν ἐΐφους Ἐπ᾿ αὐτόχειρά τε σφαγὰν, 
ὑπὲρ τέρεμνά τ᾽ ἀγχόνας. Ἠετᾶο]. 996. 
σκόπει, ---- ἸΠοίᾳ προσάξει στρατόπεδόν 
τ᾽ ἄνευ δορὸς, ᾽ν ἀσφαλεῖ τε τῆσδ᾽ ἱδρύ- 
σεται χθονός. ἘΠ]η|5]. ὉΠ ΘΓ Ιου 6 γθί 15 
λαμπρὸν Ἡλίου τε φῶς. Ὑ εἰ ν»1}} {15 
Το ηρ ὁπ6 ψου]α ταίμοι οχρεοὶ ἄσ- 
τρῶν τε, ΟΥ ΒοΙηΘ [Πρ 5:Π|1181 ἴὸ [ΟἸ]ονν, 

ἴο ΠΟ φῶς σοὰα Ὁ ἀρρ᾽ϊεα.}] 1 
ΔΠ1ονν (παῖ Ἰῃ σθηθγα! [6 ἰτϑρὶς νν ΓΙΪΘΓΒ 
Δ4ἃ [Π6 σοπ] ποῖ ἴὸ ϑαοῖ πουῃ, Ραὰϊ 

ποῖ ἃἰννᾶγβ; δηά 1ῃϑιθίουε 6 πρὶ 

τοδα λαμπρὸν Ἡλίου φάος, ΞΡ ΓΘΕΒΙ ΠΡ 
[Π6 Ἰηϊοι 6 αἸαῖθ ἐΟ ἢ] ΠΟΙ] η, νν ΠΟ. 15 
ΒΟΙΏΘΙΙΠ165 ἴῃ6 6858 ; δηκ ννῃ]ο ἢ 15. {{Ἰ6 
δοῦμα}! τϑδάϊηρ οἵ 1, ἈβοαΓΙβ᾽ 5. αϊοη. 
Απά 1ῃ15 ννου]ὰ ϑυΠποβ ἴον [πΠ6 τ πιονὰ] 
οἵ τῃαΐὶ ρϑγρίεχίπρ τε. Βαΐ 5ῖπη686 τὴς 
ΜΕ. Β. Ὁ. Ρ. Βᾶνβ ἃ5 ἃ νϑῖουβ γα - 
ἴησ ΄ἴὴ 744. Ἡλίου δ᾽ ἁγνὸν σέβας, 
νν Ιοἢ ΜΙ ΞρΓ. ΡΙΌΡΘΓΙΥ τοηατΚβ οὐρ ἢῦ 
ἴο Ὀ6 τεοίδιγθα ἴοὸ {{|8 νϑῖβθ, 1 ἢᾶνϑ 80 
Θεά. ϑορῃ. (Β4. Ὑ. 890. ὦ ϑεῶν 
ἁγνὸν σέβας. Ῥμιϊοοῖ. 1289. ᾿Απώμοσ᾽ 
ἁγνὸν Ζηνὸς ὑψίστου σέβας. τ. γο!. 
880. τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέδας. 
ΖἜΞΟΠ 8 Εὰπη. 888. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἅγνόν 
ἐστί σοι Πειθοῦς σέβας : 1άφηι, Μγτηη]- 
ἀοηΙθ 5 8ρ. ΑἴμΠθη. ΧΙΠ. Ὀ. 602. 1 δὲ- 
δας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, (ον 
κατῃδέσω. ὅ68 ΡΙαΐ. Ἐτοῖ, ρΡ. 761. (.) 
Ὦ δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων " 
νν ἢ] ἢ ἅτ ἴΠ6 ννοτάβ οἵ ΑΟὮΠ165 ἴο 1Π6 
οοΥβα οὗ Ῥαίτγορ 8. ἍἍγιον 15 βαϊίβα, 
θυῖ ἁγνὸν 15 1ῃ 1108 οἰἱοὰ Ὀγ (ὐδπῖοι τ. 
Τ,6οῖ. 11. 9. ῬΡυοῦδῦϊν ἤοσι ΜΙ 5, ΤΊΉΘβ6 
γνοΡ 5. 8.6 Θϑγία!]Υ οἰΐθη Ἰη!θγομαηροί, 
θυϊ ἅγιος ἰ5 υθ»  γαγοἶῃ θηρίου οα ὃῳ {Π6 
Αἰῖο5, πονοῦν, 1 θοἰϊουθ, ὃῳ ἱγαρὶς ιυγἱίογ5. 
[{Ὁ 15 Τοὰαπηὰ τη “4 βον. δυρρ)]. 865. θυΐ 
1Π6 ραββᾶσθ 15. ὉΠαΟαθίθαΙΚ οοιταρί.] 
ΒΊο ἴΠ6 98Π186. 506ὴ6 15 ὈοΙΓοννΘα ἃ 
νΘΙΞ6. οἰἰθα ὈΥ Τιμιοῖαη, Απιοῖ. 1, ἢ 
Ρ. 457. Μηρῶν τετῶν σῶν εὐσεβὴς 
ὁμιλία. ἸΤῃ Ηοπιον, 1]. Σ. 18. Δηπι- 
Ἰοοι5. ἢτγϑε Ὀγίηρβ ἴο ΔΘὨ1]165. 1η6 ἰη- 
(6]]Προηο 6. οἵ τὴ8 ἀθαῖῃ οἵ 15 (πἸϑηά. 
Αππ!οο 5. δα ἀοηθ 186 581ὴ6 ἰὴ ,.18- 
αἰνν᾽α5, ἴο ψ οὴ ΔΟΠ]165 δηβννοῦβδ: 
᾿Αντίλοχ᾽, ἀποίμωξόν με τοῦ τεθνηκότος 
Τὸν ζῶντα μᾶλλον " τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 
Αὐϊβϑίορῃ. ἘροΙοβ. 8592, ἃπᾷ 80}|0].᾿ 
ΡογϑοΉ. 

ὄμνυμι. Τῃ Ἠοπιθῦ να ἢπὰ τἢ6 
τ Δα]6 εὐ] }10]86 βῃοτῖ: 1], Ξ. 278. 
ὥμνῦὑε δ᾽ ὡς ἐκέλευε: Ψ. 888. ὄμνῦθι μή 
μιν ἑκών. Ἠδγηβ δοσουηῖβ (οι 1}15 ὈῪ 
{68 Πγ ΡΟΙΠ 6515, τπαΐ τη 618 ΜΘΙΘ. ἴνγ0 
ἴοτηιθ: ὀμνύω, ὄμνῦμι: δἃηά ὀμνύω, 

ἘΠῚ 
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ΕΥ̓ΡΙΠΔΟΥ͂ 

- ’΄, ᾽ 9 ’ [σὲ ».- 

“Ὁ τε ΠΑΡΤΟ ς: εμμενειν, Ἴ σου ἜΣ 

Μη. ἀρκεῖ" τί δ᾽ ὃ ὅρκῳ τῷδε μὴ ᾿μμένων πάθοις : 

Αι. ἃ τοῖσι δυσσεβοῦσι γίγνεται βροτῶν. 

Μη. χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. 
κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 7δὃ 

πράξασ᾽ α μέλλω, καὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι. 

Χο. ἀλλὰ σ᾽ ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ 
πελάσειε δόμοις, 

ὄμνῦμι, (μι Ἰαϊζο᾽ σοπίταοίεα ἤοτη ὁμ-᾿ 
νυίω, ὀμνύιμι: ἴοΥΤ, 88 ἢ6. ΟΌβογνθϑ, ἴῃ68 
ἴθηβθ8 οἵ γϑιῦβ ἴῃ μὲ δον {παῖ {Π6Ὺ 
γροῖθ οὗ ἵἴνο ἰοσηβ; δόω, δόμι, πὰ 
δόομι, δῶμι : ϑέμι, ϑέεμι, ῆμι, τίθημι: 
διδόαμεν, διδῶμεν : ζευγνύιμεν, ζευγνῦ- 
μεν. ΤΠ 1]. Γ. 260, ἵππους ζευγνῦ- 
μέναι: Ὀιΐῖ Π. 145. ϑοῶς (ευγνυμέν" 
ἄνωγε. ΤΠ ἵει Με. 1184. ἰ5 ἔτοῃ ἃ 
[οτπ ἱέω ἴον ἵημι. 

751. ἐμμενεῖν, ἴον ἐμμένειν, Ἐ]τΒ516Κ ; 
δηἀ ἴῃ 6 β81η8 διηθηαδίοη πα οοσυΓθά 
ἴο ϑδομρῖίεγ; θὰϊ δοβθίου οὐ ΤἬὭροοΟΓ, 
χχνῇ.60. (Φης μοι πάντα δόμεν" τάχα 
δ᾽ ὕστερον οὐχ ἅλα δοίης,) ΓΘΙ᾿Πα 15}}68 
1. 85 ὉΠηΘΟΟΒΒαΙΥ : 8Π4 {ΠΘΓΘΙΌΤΘ. ΠῸ 
δἰ τοσαιῖοη 15 Τθαυϊβιῖθ ἰη ῬΏοθρη. 1266. 
Ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, κὰν μεταιχ- 
μίοις ὍΟρκους ξυνῆψαν ἐμμένειν στρατή. 
λάταις : οὐ ἴπ ΤΠυς. ἴν. 19. ἑτοιμότερός 
ἐστιν αἰσχύνῃ ἐμμένειν οἷς ξυνέθετο : 
Ῥαΐ ἴῃ ν. 18. 47. κι 15 δνϊἀθηΐ {παΐ ἐμ- 
μενῶ τῇ ξυμμαχίᾳ 15 {Π8 ΡΙΓΌΡΘΙ γβεα- 
1ηρ', ἴον ἴῃ 1Ππ86. ἰδιῖθν ρίαθβ οὐ παραβή- 
σομαι [Ο]]ονν5. [ἢ οἷ Ἰάϊομη νγα ΒΥ 
᾿ΠἀΠδυθηι]γ, 1 Ῥγοηιῖδο ἴο αὐϊάο, ἃμὰ 
ἐμαὶ 1 οὐδ᾽ αὐἰαθο. Οη 1Π68 οἴμοι Ππᾶηά, 
1Π6 ἔαϊ. ἐμμενεῖν ἌρΤΘ65. Ὀθιΐου. ἢ 
δράσειν ἴῃ 746. : αἶδο ἴῃ [8 [Ὁ] ον Ἰηρ; 
ΡΙαοοθθ, ΗἸρρ. 710. ϑδαρρὶ. 808. 1198. 
Ῥμποη. 438. ἨΠ165. 819. ὄμνυμι 15 Ἰοϊποα 
το τπῃ6 ἴαϊ. ᾿ηἤῃ. ; ἴῃ οη6 οἴμοι, Οταεί. 
1530. ὄμοσον, εἰ δὲ μὴ κτενῷ σε, μὴ 
λέγειν ἐμὴν χάριν, ΠΟ ἰθῆβα Ὀὰΐ [Π6 
ῬΓΘβθηὶ νοῦ βαϊ 1ῃ6 ΒΘΏ86. 

ἐμμένειν (ἐκείνοις,) ἅ σου κλύω : 868 
204. Απ ϑαυ!}ῦ Βοοά ΘΟΠΒΙΓαΟΙΙΟἢ 
γνουϊά Ὀδ οἷς σου κλύω, ἃ5 ἴῃ Τῆς. ἵν. 
19. υοίοα αὔῦονο: Τεπηοϑίῃ. 1092. 
οὐχ οἷός τ᾽ ἦν ἐμμένειν οἷς ἐκεῖνοι 

γνοῖεν. 

752. “μὴ μένων Τια56. ῬῬΡογΞ0Ή. 
Γῇ, 1859. 

“ἐ πάθοιμι 15. Θαυϊνα]δηΐ ἰο βούλομα: 
παθεῖν : 1πογοίογα τί πάθοις 15 1ῃ6 5818 
85 τί βούλει παθεῖν :᾽ ΘΠ] 6614. 

759, ““ βροτοῖς Χ. Π. 788." Ῥογβοη. 
ΤΊ ββῃ. 18 [Βα ΘΠΕΥ υϑθα ρατεϊ ἐυοίψ, 
νΙΠ] 84}. οΥ ῬΆΓΕΟΙΡΙΘΘ : [5 ῬΠΟη. 
1119, τῷ νοσοῦντι τειχέων. Αμβίορῃ. 
ῬΊαῦ 490. οἱ χρηστοὶ τῶν ἀνθρώπων. 
5886 Μαίῃ. ὅτ, αἵ, ὁ 952. 

754. χαίρων πορεύου, 50 απ ῬΥΟΒΡΘΥ, 
υαίθ οἱ ναίθ: Ηϊρρ. 1488. Χαίρουσα 
καὶ σὺ στεῖχε: ΑἸΪο. 829, Χαίρων 
ἴθ᾽: ὅϑόρῖι. Τιδοῖ. 821, ᾿Αλλ ἑρπέτω 
χαίρουσα. 

750. “ τυχοῦσ᾽ ὧν ΑἸά. ἀπά τηρτηὐτ. 
ἃ Β. Ὁ. Ἐ, ΕἸοτ. 1.856. Ῥι Ἡ βυ ΠΙα5, 
Ῥμοίϊα5, δυϊάαθΒ. Βοίῃ σοῃϑίμιι οἴ 0 ἢ 8 
8ΓΘ βοοά. Βαϊ ἃ 15 ΤΏΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ͂ (αΡη6α 
ἰπίο ὧν, τῃ8π| ὧν ̓ ηΐο ἅ.᾽" Ῥογϑοη. Οἡ 
τυγχάνω νῖῖ δὴ δοσαδ., 586 Ηρα. 51. 
ΤῊΙ5. ΘΟΠΒίΓ. 18 ΤΏΟ18 [τθαπθηΐ ἴδῃ (8 
δβη, νὴ ἃ πϑαΐ. θα. : Ῥῆοη. 518. 
τυχεῖν ἃ χρήζει: 998. Κλέψας λόγοι- 
σιν, ὥσθ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν. ϑορῃ. 
ῬῺΙ]. 609. ὅσσα μηδεὶς τῶν ἐμῶν τύχοι 
φίλων: (Εα, Τ,' 598. Τὸ γὰρ τυχεῖν 
αὐτοῖς ἅπαντ᾽ ἐνταῦθ᾽ ἔνι. 

757. ὃ (υἱὸς) Μαίας πομπ. ἄν. ϑορῆ. 
ῬΉΙ]. 188, Ἑρμῆς δ᾽ ὁ πέμπων δόλιος 
ἡγήσαιτο νῷν. Ἐπ᾿. ΒΠ65. 916. ᾿Αλλ᾽ 
εὖ σ᾽ ὃ Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν 
Πέμψειεν Ἑρμῆς. ΜΕΓΟΟΤΥ νγὰβ ἴἢ8 
Ῥτοϊβοϊϊῃηρ ἀοιτγ οὗ γᾶν 6116 18, ἤθῆ 68 5 
ΘΡΙ[Πε58 οἵ ἡγεμόνιος, ἐνόδιος, ὁδηγὸς, 
πομπαῖος, ε. Βυΐ ἴῃ ϑορῃ. Α1. 892. 
καλῷ δ᾽ ἅμα Πομπαῖον Ἑρμῆν χθόνιον 
εὖ με κοιμίσαι, 4|1ϑ]οη 5 τη846 ἴο ἢ}5 
οἴμεν οἶοα οἵ σοπαποίηρ' [Π6 5οὺΪ]5 οἵ 
1η6 ἀθα4 Ἰηΐο [Π8 1ηΐθγη8] ΓΘρΊ 8. 



ΜΗΔΕΙ͂Α. {{| 

ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν σπεύδεις κατέχων, 
πράξειας, ἐπεὶ γενναῖος ἀνῇρ, 760 

Αἰγεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόκησαι. 
Μη. ὦ Ζεῦ, Δίκη τε Ζηνὸς, Ἡλίου τε φῶς, 

νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, Φίλαι, 
γενησόμεσθα, κεὶς ὁδὸν ΒΞ: ἐθήκαμεν. 
νῦν δ᾽ ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίκην" Ἰρὅ 
οὗτος γὰρ ̓ ἀνὴρ, ἢ μάλιστ᾽ ἐκάμινομεν τ νομ 
λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων" 

759. ““ ἐπίνοιαν κατέχων, Ἰ. 4. ἐπι- 
θυμίαν ἔχων. ΤακΚα ἴῃ6 σοπϑίγαοίοη 
ἴῃ: πράξειάς τε ἃ σπεύδεις, ἐπίνοιαν 
αὐτῶν κατέχων ; σπεύδειν 515 }1Η65 0ρ6- 
ταπι εἰαγο. ΕἸτΩ5]1.. Ὑμὺ5 Ηδο. 119. 
Ἢν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὺν---- 
᾿Αγαμέμνων. ἼΠ6 σθη. ὧν {ΠογοΘίοτο ἀ6- 
Ροπάβ ἀροη ἴῃ ρυποῖρίβ οἵ αὐΐ»αοίϊοῃ. 
Κατέχων 15 [ὉΓ (ἢ6 5016 νοῦ ἔχων : 
Ῥῃωη. 940. πόθον ἀδάκρυτον ἀεὶ κατέ- 
χων. 

760. ““ ἐπὲ Τ,. ἃ5 8150 ἐπί σφας ὈεΙονν 
1976. ΟἿ, Βαρρ!. 881. οἴἰ6α ἴῃ ΤΙΥ ποίβ 
οη 676. Ῥογχοτ. 

76]. παρ᾽ ἐμοὶ, ἴπ πα 7τιἀρπιοπξ: 
““ δεδόκησαι----Ύεννοῖος ἀνήρ : εἶναι 5 
ΘΘΠΘΓΆΠΥ ΞΘ ΡΡΙΙΘἃ 5 ρον 90]. 602, 
ΤῊΘ. 58πι6 βἰ ΠΠρ515. 15. ἰοα πα ἴῃ ΗἸΡρΡ. 
400, κατθανεῖν ἔδοξέ μοι Κράτιστον : 
Ἴτο. 994. Δόξας ἀνὴρ ἄριστος, οἴχε- 
ται δανών. Δεδόκησαι (ἴον δέδοξαι) 15 
υ5664 ὈγῪ ΑΥβίορἢ. ν΄8βρ. 725. " ἙΠπΙ. 
Ηεο. 788. τοὺς ϑεοὺς ἡγούμεθα, ἴον 
ἡγούμεθα εἶναι. 

162. Δίκη τε Ζ. : υπαοτβίαπά ὃύ- 
γατερ. 

769. “ καλλίνικαι ΑἸά4. καλλίνικοι 
Α, Γ,, Ῥ, δῃᾶ ρϑυῃᾶρβ ἴποτθ Βνβῃ ἰΓ 
1Π6 ΟἴΠΘΓ ἰοττὴ νγοΓ ]Θρ!πγαῖθ, ΔΙ θα 
γγου ἃ ηοΐ ἃ586 1ῃ6 ἴδιη. ρὶαγ., Ὀυΐ {88 
Τη8506., 85 1η 769. Ρογξεοη. ΚΟ. 821. 

764. εἰς ὅδ. βεθ. ὅιοΠο!. εἰς τὴν τῆς 
νίκης ἀρχὴν ἐληλύθαμεν : οἵ, 1068. 

7605. τίσειν δ., οὐ ραν (πὲ ροπαίεῳ : 
566 798: ἐλπὶς ἰΞ [0 Π]Ποννοὰ ὃν 1Π6 ἔπ, 
ἴη ν. 1028. ΑἸο. 294. κοὔτις ἐλπὶς ἦν, 
Σοῦ κατθανόντος, ἄλλα φιτύσειν τέκνα. 
ΖἜϑεϊ. Αρ. ΘΠ: “λτίς τις αὐτὸν εἰς 
δόμους ἥξειν πάλιν. Ῥοιδοη ἢ85 οτηϊἰοα 
ἴο ποίϊοβ {μαι ἴῃ8 Ῥδβθιάο- Οσβρουαθ 

ΝαζΖ. 795. οσἴνθθ {Π6 801. τῖσαι [ωτ' ἃ 
νἉΓΙΟῸ5. τϑϑάϊησ, ννῃϊοῃ ΕἾ. Η. Βοίῃρ, 
γἢ Η ΘΓ πηδ π ’5 ἌΡΡτον αὶ], Π85 Δα πη 164 
Ιηἴο 15 ἰθχΐ, 8πα ννῃιοῇ Ε]η15]. 111π|8. 
{τα ϊ65. Ὀγ 1Π6 [Ο]]Οννπρ Ἰηβίϑποθ8. οἵ ἃ 
51Π2118 σοΟηβίγα ὕοη : Ζ8ο6ῃ. 5. ο. Τῇ. 
979. ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεῖν : 
ἙἘώτ. ΟΥ. 77]. μολόντι δ᾽ ἐλπίς ἐστι 
σωθῆναι κακῶν: ΑἸο, 144. ἐλπὶς μὲν 
οὐκέτ᾽ ἐστὶ σώσασθαι βίον : ΠεΙ. 499. 
ἐλπὶς δ᾽ ἔς γε πλουσίων δόμων Λα- 
δεῖν τι ναύταις. 1261). ΟἸνΠΙΗ. 1. Ρ. 13. 
Σκοπεῖσθε εἰς τί ποτε ἐλπὶς τοῦτα τε- 
λευτῆσαι : ΟἿ 1015 ρίαοθ. ΒΙΘΠῚ αποίαθ5 
Ηομ. Οἀ. Β. 280. ἐλπωρή τοι ἔπειτα 
τελευτῆσαι τάδε ἔργα: Τ΄, 519. ὅθεν 
οὐκ ἔλποιτό γε δυμῷ Ἐλθέμεν. Ἠετῖ- 
ἸΏ8ηΠη αἰἸΒΕ Πρ 5 η65. Ὀθίνψθθη ἰἢ6 ἴννο 
ΘΟΠΒΕΓ ΠΟΙΟῚ [ἢ {Π|5 Δ ΠΏΘΓ : [Π6 ᾿ηἤη. 
οἵ 1ῃ6 801. 15 υβ6α, «εὐἢφθτυ απ Θυθτὲ τς 
ἐϊκοίῳ ἰο παρρθη ἴηι α υόῦῳ ἑδονὲ Ἰΐηιο ; 
οἵ 1Π6 ἔαΐ, τὐἢθη α φιον 8 αἰδίατιέ ρογῖοί 15 
γε ογγοὰ ἴθ. Βαϊ ῬΓΘΙΩΙ τΤη01Ὲ βα[Ἰβία ο- 
ΟΡ (ῃὰ5: ΤΓ τῃ6. δῦ. Ὀ6 υβεὰ, 1ῃ68 
ΒΡΘΆΚΘΡ Ἰη[6η445 ἴ0 ΘΧΡΙΈΘ5 ἢ15 σοηῆαθηϊ 
ΔΏΠΟΙρδιοη οὗ ἃ σϑγίϑιη τϑϑα], (Πὰῦ ἢ6 
ἴθ 615. ἃ5. ἥΡΠΪΥ Ῥογβαδ θα {Παΐ 1Γ ν}}}]} 
ἨάΡΡΘη, 85 1{1Ὁ ννϑῦβ ἴῃθῃ ἰακίηρ ρίας, 
ΟΥ Πδα ΔΙΓΘΔΑΥ͂ {ΓΔ Πβριγθα. 

766. ““ ἀνὴρ 1,. ὠνὴρ ΑἸΑ.᾽ Ρογϑοη. 
Τ]Τη5]. τυτιῖοβ ἁνήρ. 

“« ἣ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν, υὐ]ιογ)6 1 τῦαϑ 
ηιοδὲ αἱ α ἰο55, αὐπογα 1 τας τυραϊκοοί. 
Ἐπτ. Το. 868, Οἷσθ᾽ οὖν, ὃ κάμνει τοῦ 
λόγου μάλιστά σοι ;᾽ ἘἼ]18]. Οἵ, ΗΞΕο. 
1126. 

707. λιμῆν. “Ονὐἱα, Ττ|5ῖ. ν. 6. 
Τὰ αυοαὰθ ποβίλ γα τη ααοπάδτη ΠάποΙΆ 
ΓΟΡΓᾺ), ΘΙ ΠῚ ΘΟΠΙαρίατη, αὶ ΠΉ1Π}} 
Ῥογέιις 6τᾶ5. ΟΟἸ685, .Ψ. ἹΧηϊ. Ρ. 158, 

Ἑ 93 



τὃ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἐκ τοῦδ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, 
μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. 
ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 
λέξω" δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 
πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν, ᾿Ιάσονα 
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι" 
μολόντι δ᾽ αὐτῷ μοαλβθακοὺς λέξω λόγους, 
ὡς καὶ δοκεῖ μοι ταῦτα καὶ καλῶς ἔχειν, “0775 
καὶ ξύμφορ᾽ εἶναι, καὶ καλῶς ἐγνωσμένα" 

7710 

»“Ὡ᾿΄ἷΝἭἍ ΌΑᾺΝ ΄“ Ν 9 Ἁ 9 Ὑ, 

παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι" 
οὐχ ὡς λιποῦσα πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 
ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυθδρίσαι, 

Οτεθῖ, 1078. μέγας πλούτου λιμήν. 
Απάνοιῃη. 892, ὦ νανυτίλοισι χείματος 
λιμὴν φανεὶς, ᾿Αγαμέμνονος παῖ. 

768. ἐκ τοῦδε (λιμένος) ἀναψ. πρ. κ., 
ἤθγ6 αὐἰϊὲ τα Γαδίοη, {6 οαδία ὁ ἐι 
δίογγ ; 1. 6. ὨΊΟΟΥ ΟἿ τυϑϑϑοἰ, 680]. 
παυσόμεθα τῶν ταρασσόντων κακῶν " 
ὅταν γὰρ ἀπόγεια δεθῇ, παύονται τῶν 
κυμάτων (καμάτων ἘΠ]125].) οἱ ναῦται. 
“« ἸΑπόγεια, ἐπίγεια, πείσματα, πρυ- 
μνήσια, νγ6Υ8. οοΥβ. ψν ἢ νν ΒΙΟἢ 8} 1095 
ὙγΘΓΘ [Θὰ ἴἰο ἴΠ6 5οσθ. Τ1η πιοβὶ ἢλγ- 
θυ 50011685 ὑγ6 τα δὐθοϊθα ἴον 1ῃ15 ρὰ}- 
Ῥοβθ, ὑνθ]οἢ ὑγοτ Ὀοτθὰ ἰῃτοῦρη {|Κ8 
τηρδ, 8πα ἴῃθη66 (4]]6ἃ δακτύλιοι, πὰ 
ἴο νν ]οἢ οογθ. οαϑί το [ἢ8 516}}} 
νγ6Τ6 [ἀϑίθηθα. ΠοὈϊηβοη 5 ΑΠΠα. οἵ 
Οτθθοθ, Ρ.394. (Γ΄ Ηδο. Ρ. 599. Λῦσαί 
τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια Νεῶν δὸς 
ἡμῖν. ΤΠ ϑᾶϊη6 πηθίδρἢοΣ 15 ἰοα πα ἴῃ 
Ηδιο. Εν, 478. ὡς ἀνημμένοι κάλῳς 
Πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ᾽ εὐδαίμονα. 
Πρυμνήτης, ἃ5. ΕἸ ΠΙ5]. ΤΟΙ. Κ5, 15. ΠΘΓΘ 
πϑρὰ [Ὁ πρυμνήσιος : Ὀὰΐ ΡΙΌΡΘΙΪΥ 1{ 
15 18 βαῖηθ ἃ8 κυβερνήτης : ἃ5 Δ β6ἢ, 
Ἑὰμ. 16. Δελφός τε χώρας τῆσδε 
πρυμνήτης ἄναξ. 

771. μὴ πρὸς ἡδ. λ., ποὲ αἀὐαρίοα ον 
ψοιν ογαϊ οαϊίον : οἷ. δὅ98. [Ιρἢ. Α. 
1022. πρὸς ἡδονὴν φίλοις Σοί τ’ ἂν 
γένοιτο, κἂν ἐμοῦ χωρὶς, τάδε, ϑορῆῇ. 
ΕἸ. 921. τί δ᾽ ἔστιν; οὐ πρὸς ἡδονὴν 
λέγω τάδε. ὅε6 ποίϑ οη Ηξο. 974. 

7175. ““ ὡς συνδοκεῖ ΠεΙΒκθ6. Νεχί 

ἔχειν ἴῃ Ἰαΐθρ δάὰ., πὶ δἵηθη αίϊίοῃ, 
5. 10 ΒΘΘΙῺΒ ; [Ὁ Δ]ά, [Ξ6. ἃηὰ ΜΙ 55, 
ἴᾶνθ ἔχει, ννμιο ἢ Ὀδϊηρ ταίδιηθα, 18 
[ΟἹ] ον! ηρ ν 56. τησϑὲ 8150 6. δτιᾶββα, 
ον τῃ6 ο.6 νν ἢ! ἢ [Οὐ ΘΡΙΥ ΘΆΠ16 Πδχῖ, 
Γάμους τυράννων, οὺς προδοὺς ἡμᾶς 
ἔχει, 1ῖ5 νγα ηΠηρ᾽ τῇ ὑπ6 ΕἾοΡ. ΔΙ5., 86- 

ΘοΡΙηρ ἴο ὕ α] εκ. οα Ῥῆοη. 1286. 
Ῥογβοη. (. 715. 

7106. “ εἰργασμένα ΑἸ4. ἐγνωσμένα 
ΔΑ. Β. Οοιι. ΕἸ. 1,. Ρογϑοπ. 1. α. δε- 
δογμένα, ἀφογερα, αοἰογηιιοα, ἃ. τηθδη- 
Ἰη0᾽ ΤΟ [Γρθαιθηΐ 1ὴ ΡΙΌΒ6 ὙνΓΙΘιΒ : 
Τ)ϑηιοβίῃ, 416. τὰ δίκαια γνῶναι, ἐο ρα 85 
α 7τι8ὲ δογυθη 6. 

778. λιποῦσα. ἴδαννο5Β Μ. (. 76. 
᾿ιὰ5. ἀθοιάβα ἰῃαΐ πὸ βθοοπά Κι. οἰ ἢ ον 
αοἴ. ογ'" γιϊάάίο οχὶδίβ ἴπι {ἴ6 Ογφοῖς ἰαη- 
διιαρο, Ἐ]τ5]. ἱμϑγείοτθ βιιρρθϑίβ λὲς 
ποῦσ᾽ ἂν ἴῸὉΥΓ δὴ δοἰηϑηάείίοη, 8ἃπα 88 
Θαυϊναϊθηΐ ἴο λείψουσα, 5'π66 Νοάθαᾶ 
γγου!α βὰν οὐ λείψω παῖδας, δῃα οὐκ ἂν 
λίποιμι παῖδας νγ᾽1}} {Π|6 Θ8 Π16 Τηθδῃϊηρ'; 
ἀοίδηαιηρ ᾿ἃ Ὁ Ἑυν. Τρῇ. Α. 94. Ταλ- 
θύξδιον εἶπον πάντ᾽ ἀφιέναι στρατὸν ᾿ῶς 
οὔποτ᾽ ἂν τλὰς ϑυγατέρα κτανεῖν ἐμὴν, 
1. 8. ὡς οὔποτε τλησόμενος. ΒΌΓΡΕΒ 
ΡΙΌΡοΒβΘϑβ οὐχ ὡς λίπω σῴε, Ομ ηρ᾽ 1Π68 
Ὠδχῦ νϑῖβθ. ὅ66 αυϊάθ ἴο ἴ6 ατοεκ 
Τταὰρ,,, Ρ. 250. 

779. “καθ᾽ ὑθρίσαι Τ,, ΤῊΪΒ νθῦβ8 
ΒΕΘΙῚ5. ΒΡΠΓΟὰ5 ἰὼ Βθηοκ, δηα τηδά8 
ρ οἵ 1056. 1057. Αὔονα πολεμίους 
ΑἸΙΔ4. πολεμίων βοῖῃ8 644, πολεμίας 1.. 
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ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω. 780 
πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ξ ἔχοντας ἐν χεροῖν, 
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον. 

κἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιθῇ χροΐ, 
κακῶς ὀλεῖται, πᾶς δ᾽ ὃς ἂν “(ἢ κόρης" 
τοιοϊσὸξ χρίσω Φαρμάκοις δωρήματα. -α οο ζι 

ἐνταῦθα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον" 

ὥμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 
τοὐντεῦθεν ἡμῖν᾽ τέκνα γὰρ κατακτενῷ 
τἄμ᾽" οὔτις ἐστὶν, ὅστις ἐξαιρήσε εται" 
δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος, 790 
ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 
φεύγουσα, καὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

Ῥ.᾽ Ῥογϑοη. Τῇὴβ οὐηϊβϑίοη οἵ [ἢ]15 [᾿η6 
του] ταπιονα ἴΠ6 ἀπ ρ]οαβδηΐ ΤΟ] ΟΘῪ 
οὗ παῖδας τοὺς ἐμοὺς ΘΓ 8πα Ἰὴ 777, 

781. “1 Πᾶνθ διᾶϑεά, αἵ [ῃ8 5ὰρ- 
σϑϑίϊοη οὗ δ᾽ ἃΙοκ., {Π16 νβϑῦβθ ννῃ]ο ἢ θά 
ἴο ϑυσοροά [Π15 ἴῃ οἵδοτ Θβ4., αἴ νν Ι ἢ 
[Ό]]ονν5. ν. 782. ἴὴ ΔΙ5. Α. νύμφῃ φέ- 
ροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. Ῥταποκ 
ΤΩΟΓΘΟνΘΙ πὰ8 οαϊρα αὐτῇ ἴον αὐτοὺς 
ΔΟσοΙἰηρ ἴο ἴῃ6 ΘΟὨ] οί οἵ Ν᾽ Δ] Κ,᾽ 
Ῥογϑοι. ἘΕἸτ5]. μὰ5. δαἀυτ6ἃ τΠ6 Π1η6 
νύμφῃ κι. τ. Δ. Ὀυϊ τε]θεϊρα λεπτὸν 
Κ- τ. λ. Ὀθοᾶυβα 1 15 Τρὰ ἂρα]η ἴῃ 
945. ἀπά 1 566 Π18 βΒοΆΓΟΟΪν ΠΘΟΘΒΒΈΓΥ 
ταὶ Μράθα βἰνου ἃ ἰνῖοθ βρϑοὶν {6 
ῬΓΘδθηΐβ ψν ΠΙΟἢι 518 ἱπίθη δα 1ὸ β8η4. 

188. ἀμφιθῇ. Ἐ]ιη5]. ἀἸνδοῦς {16 αἱ- 
τἰϑηςοη οἱ ἐΐγος ἴο 1ῃ6 τι586 οἵ 1Π6 δοῖ. 
ὑνῃδτα ἴἢ 8 πι14. ἀμφιθῆται ταῖρ ΐ ὃ6 εχ- 
ΡΘΟΙβα : ἃ ἴὴ νν. 977. 1157. 

787. ῴᾧμωξα: 188 80. ἴῸΥ 16 ΡΓ68., 
85 ἥνεσα 225. ἐπήνεσα 705. ἀπέπτυσα 
Ηρα. 1258. ΗΙρρ. 1409. ᾧμωξα τοίνυν 
καὶ πατρὸς δυσπραξιας. 

788. “Τιυβ Α. κατακτανῷῶ 1,856. 
ΑἸα." ῬΡογβοη. Τὴ Ἰαἰϑυ νου] Ὀδ6 [ἢ 8 
2 [υἵ., οὐ νυ ]οἢ) 566 αὔονο 778. Ε(. 
Ῥούβϑοη οἢ ΟἿ. 929. 1599. 

789. οὔτις ἐστὶν, ὅστις ἐξ. “41 ἢανα 
ποῖ τηρὲ νι Δηοίῃο᾽ ᾿ηϑίαποθ οἱ {Π}15 
οοηϑίαοοη. Τὴ6. πλογθ ἀϑι8] ἸαἸοτα 
νουὰ 6 οὐκ ἔστιν, οὐδείς ἐστιν, τίς 
ἐστιν, Μ|ῃ ὅστις [Ὁ]]Οννὴν. ΤΠι5 

Ὀοϊονν 1336, οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν 
Ἑλληνὶς γυνὴ Ἔτλη τόθ᾽ : ἘΠ]. 90. 
Οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, ὅστις ἂν μέμψαιτό 
σοι: ἢφθο. 296. Τίς ἐστιν οὕτω στεῤῥὸς 
ἀνθρώπων φύσις Ἥτις κι τ. λ. Οὔτις 15 
ΘΘΏΘΓΆΠν βυσοοράρα Ὦγ ὅς: ΑἸς, 191: 
κοὔτις ἦν οὕτω κακὸς, ὋΟν οὐ προσεῖπε: 
δ05. οὔτις ἐστὶν, ὃς τὸν ᾿Αλκμήνης 
γόνον Τρέσαντα χεῖρα πολεμίων ποτ᾽ 
ὄψεται. Τῇ ΠΘΟΘΒΒΆΡΥ, ν)8 ΠΡ ΘΆ5}}ν 
δ Ὀδπιαία ὅς νιν ἐξαιρήσεται. ἘΧΔΠΊΡ]65 
Βοννανοῦ 816. ποῖ ννϑηίϊπρ οἵ ἃ οοη- 
ΒΡ ΟΊΊΟΙ ΒΟΤη Θ᾽ ἢ] ηρ᾽ ΘΙ 0111, Βόρῇ. (Εα. 
(. 1167. Ὅρα κατ᾽ Αργος εἴτις ὑμὶν 
ἐγγενὴς Ἔσθ᾽, ὅστις ἂν σοῦ τοῦτο 
προσχρήζοι μαθεῖν. Ἐυτ. Απάν, 9]. 
Ὑ δ᾽ ἦν τις, ὕστις τοῦδ᾽ ἐκοινώνει φό- 

: ΕἸ. 680. Ἦ πού τις, ὅστις γνωριεῖ 
᾿ ἼΡΣ γέρον. Ατὶβίορῇ. Ἐπ ο]. 477. 
ΤΑρ᾽ ἔστι τῷν ἀνδρῶν τις, ἡμῖν ὅστις 
ἐπακολουθεῖ; ᾽" ΤΉ]Ώ.5]. Τὰν. Η ογ8ο].976. 
τοῦτον δ᾽ ἐπείπερ χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμὰς, 
Οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὕστις ἐξαιρήσεται: 
ΑἹς. 848, οὐκ ἔστιν ὕστις αὐτὸν ἐξαι- 
ρήσεται. 

79]. ““φιλτ. π. φ. Φεύγουσα, 1. 6. 
ἐπὶ φόνῳ, Ῥγορίον' οαράθηι. ἜΠαΓ. Ηρ. 
34. ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει 
χθόνα Μίασμα φεύγων αἵματος Παλ- 
λαντιδῶν, ϑ 00]. 148, Τυδεὺς μὲν αἷμα 
συγγενὲς φεύγων χθονός." ἘΠ]Π5]. 

792. Γι, 1925. ἔργον τλᾶσα δυσσε- 
βέστατον. 

Ἑ 4 

φθενει: τς... 

εν τϑααρυ ασημηστ οςς.., Στ ιλοι υμαιενοασρς λας ρεπενιταταιιλσιςρκ 
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οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν, φίλαι, 
ἴτω" τί μοι ζῇν κέρδος; οὔτ᾽ ἐμοὶ πατρὶς, 
οὐτ᾽ οἶκος ἐστὶν, οὔτ᾽ ἀποστροφὴ κοικῶν. 798 

ἡμάρτανον τόθ᾽, ἡν κ᾽ ἐξελίμπανον 

δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς “ λληνος λόγοις 
πεισθεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν ξὺν “εῷ τίσει δίκην. 

οὔτ᾽ ἐξ ἐ ἐμοῦ γὰρ παῖδοις ὄψεταί ποτε 

ζῶντας τολοιπὸν, οὔτε τῆς νεοξύγου 800 

νύμφης τεκνώσει παϊὸ, ἐπεὶ κακὴν κακῶς 
“)ανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
μηδείς μΞε φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω, 
μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ ϑατέρου τρόπου, 

βαρεῖαν ἐχθροῖς, καὶ Φίλοισιν εὐμενῆ. δ0ῦ 

τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 
Χο. ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον, 

794, Εἰ, 697. 815. ““Ηρτδο], 456. 
οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν" ἴτω. 
15 ἴοττὴ οἵ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ 15 564 Ὀγ ἴῃ 058 
νν Π0 ἤᾶνθ ἀδίθειηϊηθα ἴο ϑῃάυγα 8ΠΥ 
ΘΑ] ΔΙΩΙΥ͂, ΟΓ ἴο ΘΗΘΟΙΠΙΘΙ ΔΗΥ͂ ἀΔΏΡΘΓ, 
ἢ βΓηηθε5. ἃπα τρϑοϊαῖ!οη. [ἴ 15 
δίνϑῃ [ὉΠ]6Γ τη Οτοβί. 791, ΟΡ. Εὐλα- 
Θοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. ΠΥ. 
τόδ᾽ οὖν ἴτω." Π]Π.5]. ὅδθα Ἡδηιβίθι 8. 
οη Οδ]] πὴ. Η. τη 126]. 128. 

“« (ἔν ἔτι κέρδος ἴτοιη ν. 145. 1,886. 
οὔτέ μοι 1,856. οὔτ᾽ ἐμοὶ ΑἸᾺ.᾽ Ρουγ5ο0Ὴ. 

795. “Τὴ Μ55. Β. Ὁ. εῖνβ 85 ἃ 
ν8}. ἰδεῖ. ἀπαλλαγή.᾽ Ρογϑοη. ΟἿ, 608. 
1220. 

797, ““ΤἼϊ5 νϑῦβα 85 θθϑθῇ οτημθα 
ἴῃ ἴη6 οἀά. οἵ Ῥαϑυ]]ὰβ, ΒΓ Θρ μδητι5 ἂπὰ 

. ΒΆγΠ65, ἃ5 ΔΙ αϑρτ. ΠΔ5 ΠοίΙο64.7 ΟΥδ0Ή. 
ἘΠΙη5]. ἢ85 Ροϊηϊοά ουϊ ἃ τηϊβία κα τη {15 
ποῖθ ; ἴμ6 ἀβῇοιϊθηΐ νϑῦβα Ὀδϊηρ 786. 

798. “δώσει δίκην 110. Ῥ.᾽ Ρογϑο". 
Οῇ, 1295. εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώ- 
σει δίκην. ἘΠΙΩΒΙΘΥ 5. ορ!ηΐοη 18, ἴΠπαΐ 
νει ΜΙ 55. νᾶτύ, δώσει 15. ἴῃ8. ὙγΟΥΞΘ 
τϑδϊηρ, ἃΠα ἃ τΠ6ΓΘ 8]0588. βρῇ. Α]. 
131]. κεῖνος δὲ τίσει τῆνδε κοὐκ ἄλλην 
δίκην, 6]. δώσει. (Ι, 768. ξὺν δϑεῷ, 
1)60 βαυθηῖο, 7ιιυαγίθ, υοἰθγιῖθ: 568 ν. 
625. 

800, τῆς ν. Ν. τεκν. 

866 ποίβ οῃ ἢθο, 980, 
π., διιδαιιά, ἐκ: 

801. “Τῇυθ Α. 1. θυὺ ΑἸά., ἃ5 ρ8- 
ΠΘΡΆΠΥ, κακῶς κακήν. Ῥογδοπ. “ΤΊ 
δάν. 15 Ρρυιΐ ἢτβὺ ἴῃ ὅορῃ. ῬΙη]. 1969. 
ἔα κακῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι κακούς. 
Ἐπ͵. το. 1055. ἐλθοῦσα δ᾽ ἴΑργος, 
ὥσπερ ἀξία, κακῶς Κακὴ ϑανεῖται. 
γε]. 267. ἢ κακῶς οὗτοι κακοὶ Οἱ 
παῖδες ἀπόλοινθ. Ατδίορῃ. Βα. 2. 
κακῷς Παφλαγόνα τὸν νεώνητον κακὸν 
Αὐταῖσι βουλαῖς ἀπολέσειαν οἵ δεοί. 

λβοῃ. Ῥτοι. 954. νέον νέοι Κρατεῖτε. 
Βαϊ ννῇβθυθ ποίβιηρ' ἸΠΘΓν ΘΗ65, ἴῃ ΟἴΠΕΡ 
ΟΥΔΘΡ 15 ΤἸῇοῖθ 80], ἃ5 Ὀοΐον 1988. 
Ττο. 446. ἦ κακὸς κακῶς ταφήσει νυ- 
κτὸς, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ. ΤῆυΒ στυγερὸν 
στυγερῶς ϑορὶι. ῬὨ1]. 166. δεινὰν δεινῶς 
Ε]. 198. καλὴ καλῶς Ατὶδίορῃ. Αοἢ. 
252. ἘΕἸΠηβΙθυ. ἀδὰ σόφὸς σοφῶς 
Βδοοῇ, 1188. περισσὰν περισσῶς 1198. 

803, φαύλην : τ18. 84]. 15. οὗ ἵννο 
ΘΘΠ 615. ΟὨΪΥ τη ἔπι, ΗΙΡρ. 457.. Νῦν 
δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα : 566 ῬοΙϊβοῃ 
οἡ Ηθο. 147. 

804. ϑατέρου τρόπου, ΑΠρ]. οὗ Δη- 
ΟἴΠΘῚ ἐπι. οἵ τα. 

807. ““ ἐκοίνωσας 1β8ς, ΑἸά. ἐκοι- 
νώσω Βτυποκ ἔτοιὰ (ῃ8 ΕἸοΡ. ΜΆ. θὰ 
1ῃ68 δοῖϊνα οσοὰγϑ ἄρον 6089.᾽ Ρογϑοη. 
ΑἸβο τμ8 τρὰα]6 ἴη 499. ὡς φίλῳ γὰρ 
ὄντι σοι κοινώσομαι. Βαϊ, 85 ΕἸΤη5|. 
ΟὮβογνββ, κοινῶσαι δῃηὰ κοινώσασθαι ἀϊ- 
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ἰφν -- Α ’ ἴω] 

σέ τ᾽ ὠφελεῖν ϑέλουσα, καὶ νόμοις βροτῶν 
ξυλλαμβάνουσα, δρᾷν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

Μη. οὐκ ἔστιν ἄλλως" σοὶ δὲ “συγγνώμη λέγειν 810 
τάδ᾽ ἔστι, μὴ πάσχουσαν, ὡς ἐγὼ, κακῶς. 

Χο. ἀλλὰ κτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, γύναι; 
Μη. οὕτω γὰρ. ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. 

Χο, σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή. 
Μη. ἴτω" περισσοὶ πάντες οἱ ᾽ν μέσῳ λόγοι. 81ὅ 

ἀλλ᾽ εἶα, χώρει, καὶ κόμιζ᾽ Ἰάσονα" 
εἰς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ 
λέξεις δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ 

ἴδ ἴῃ βἰσηιβοδίίοη : κοινῶσαι 18. Ὑθηῖ 
αἰϊφιιαπι οἵιπι αἰϊῖ5 σοηιηιιηΐσαγο, κοινώ- 
σασθαι, τοὶ αἰϊοιι7ιι5 γαγέϊοορ5 Πογὶ : τῃ8 
Β6Ὧξ6. ἤθγα δηᾷ ἴῃ 683. 15 ἴο δοηιηιιιη- 
οαΐο, Ὀὰὶ τη 499, ἔο σολυθγ86. 

810. “σὲ δὲ, συγγνώμη 1,850. 
Ῥρογϑοη. Οἡ {π6 οΘοπβίγ, σοὶ δὲ συγ- 
γνώμη ---- μὴ πάσχουσαν, 566 ἃῦονα 669, 
741. Δία Οτ. ὅτ. ᾧ 595. ρῖνεβ 
1ῃ68 [ΟἸ]οννΊη σ᾽ ἔνγο Ἰηβί ΠΟ ΘῈ [ΓΟΤῚ ῬΓΌΒΘ 
ΨΓΙΘΙΒ : Ηετοί. 1. 8587. Τὰ κάλλιστα 
πρότερόν κοτε καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν, 
ἔς τε πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας 
εὐδοκιμέειν. Το. 1]. 99. περιγίγνεται 
ἡμῖν τοῖς τε μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ 
προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλθοῦσι μὴ 
ἀτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχθούντων φαί- 
ψεσθαι. 

812. “σὸν σπέρμα ΑἸὰ. σοὺς παῖδας 
ΕἸ. Ρ. σῶ παῖδε Α. Β. Ὁ. 1,. Ρογϑοπ. 
ΕἸΠη51]. τϑία!ηβ σὸν σπέρμα. 

τολμήσεις : ιυἱἱἱ ψοιι Παυο {16 ογιιοίίν 7 

566 Ηξο. 1205. Μὸοηκ. ΑἸο. 288. 
819. δηχϑθείη. ([,. 1367, Οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ 

εἰσί" τοῦτο γάρ σε δήξεται. 
814. ““Τῆι5 81] οεἀ 4. δηά ΜΞΝ. 6χ- 

αδρῦ {πΠΐ ΒταποΚ Πᾶ5. βα!τοα ἔγοτὴ Θοη- 
Ἰεοίατο, σὺ δ᾽ αὖ γένοὐ ἄν. ΑΔ {18 
Ἰηβϑίδηοσθ ἴο ἰῇοβθ πο 1 ἤᾶν οο]- 
Ἰθοίθα οἡ Οτοεὶ. 1284. [Ῥογβοῃ β οὔ- 
ΒΘΡν ΘΟ {ποῖ8 ἰδ: τὐἤθγ6 (6 βθουπὰ 
οΠαγαοίεθν" 58{7Ὑ6η} 5. Π|6}}8 0)" ΘΟΥ̓ΤΘΟΐΣ ἐΐο 
δθηἰϊηιθτιΐ ΟΡ {ἢ 86 ἐΟΥ 167 8ρθαΐθὺ, {ἢ 
ραγίϊοίο γε υἱίοτυς δὲ, τὐὐξἢ ἃ τον 5οη16- 
ἐϊηιθ8 ἐπ θυυθηϊηρ᾽, δοηιθίϊηιε8. γιοί.)] “1 
ΘΧΟΘΘΟΙΠΘΊΥ ἀἰ5]1Κ6 1ῃ8 ἀπ θϑ Ἰηρ ΡᾶΓ- 
0016 γε, βξᾶγ5 ΒιΆποΚ. ΒΒ ἴἴ 50, ρτο- 

πιστὰ χρώμεθα. 
δεδογμένων, 

νι αθα τῃα 1115 ὉΠΠΘΔΗΙησ᾽ ; θυΐ ΠΟΓΘ τί 
ΘΧϑεῖθ 115 ῬΘΟυ]Δ [ονοο. [Ττϑηβ]αῖθ 
1Π 5: ψ65, θεῖ ΤῊ οδιν δθοοηιθ ἃ ηιοβὲ 
αὐγοίοἶιοα τὐοπιαγι : ΟΥ̓, διε ψοῖι αὐἱ ἐ αἰδὸ 

δεοοπιθ, ὅζο. 568 {πὸ 600.] 5688 ἃ μ885- 
ΒᾶΡῈ οΥ ϑορι. τη ῬΊαῦ. 11. ρ. 838. Ε'. 89, Α. 
Βοῖονν αἰςο 819. 1 ᾶνϑ δα άβά γ᾽ [τόση 
1Π6 ὅθ ῃΠο]. Ἐὸν γθαυθηίν ἴῃ 1Π6 ἀἰὰ- 
Ἰοραδ5 {Π15 ρΤΊΙΟ] 6 [Ο]]ονν5 εἴπερ, δ 16} 

ΟἸΟΒΘΙΥ, ΟἹ νχιῖἢ ΤΠ 6 ̓πβθυ]οη οἵ 5ΟΠΊΘ 
οἵἴποΡ σου, ὅϑορῆ. Α].84. Πῶς εἴπερ 
ὀφθαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὁρᾷ; Ἴϑοῃ. 
(πο. 221. Κὰν τοῖς ἐμοῖς ἄρ᾽, εἴπερ ἔν 
γε τοῖσι σοῖς. Ρογδοη. μὰν. ΗΙρρ. 
609. Κρεῖσσον δὲ τοὔργον, εἴπερ ἐκ- 
σώσει γέ σε. 

816. οἱ᾽ν μέσῳ λ., ωογὰ ὃῳ τὐαι! Γ᾽ 
πιραϊαΐϊογι ΟἹ Ἰγιογοοδϑῖοπ, “δὺν ΑἸα. 
μέσῳ 1,856. ΑἸα," Ρογδοη. “Οἱ ντῇ 
ε ὈΘΟοΟΙΏ68 οὐ, 6.9. ἀστέον μοὐγκώμιον 
ἴον μοι ἔγκώμιον Ατ]δίορῃ. Νὰ. 1207." 
Μαι. τ, ὅτ. ὁ 56. ΕἸτη51]6ν νυ τ65 
οὖν μέσῳ, «πὰ ἴῃ Ηδθτῖδ0]. 174. χοὺν 
μέσῳ ἴον καὶ ὃ ἐν μ. 

816. ΤΏΘΘ6 ψοτὰβ ἃΓ6 10 6 ππέεῖ- 
Βίοοα ἃ5 δα άγοββθα Ὀγν δίθαθα ἴο 50Π18 
αἰιβηάἀδηΐ, ΟΓΥ ἴο ἴῃ6 Ναχθο, ἃ5. 1δῖα 
ΒΌΡΡοΞΘβ, ποΐ ἴο ἴῃΠ6 Οδοῦαβ, 85. ἴπ6 
56Π0]. ᾿ἸπηαρΊηθ65. ῬΠοη. 897. ἀλλ᾽ εἶα, 
χώρει" μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. 

818, “λέξεις δὲ μηδὲν ΔρρΘδΓΒ ἴο 
Τὴ8 8ἃ ξοϊθοϊβυη, νυν ϑίῃου τὸ Ὀ6 τρηδογοά 
Ὀγ πῖπὶΐ ατιίοην αἰἰσὸΣ οὐ πῖμὶΐ ατιΐοηι 
αἰσας; 1ῃ ἴῃ8 [ΟΥ̓ΠΊΘΡ ο856 λέξεις δ᾽ οὐ- 
δὲν ννουὰ Ὀ6 ΤΕαυ ΓΘ, ἴῃ 1Π6. Ἰαίτθν 
λέξῃς δὲ μηδέν : ἴ(ῃι95 ϑαυμάσῃς μηδὲν 
Τρῃ. Τ΄. 1220. δακρύσῃς μηδὲν το. 498. 

ΕΟ 
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εἰπερ ᾧρονεῖς 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 
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Ὑ εὖ δεσπόταις, γυνὴ τ᾽ εᾧυς. 
᾿Ερεχθεῖδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι, 
καὶ »εῶν παῖϊὸες μακάρων, 

στροφὴ ἁ, 

82] 

ἱερᾶς χώρας ἀπορθήτου τ᾿ 
ἀποῷερϑομενοι 

δράσῃς μηδὲν Ἦτο. 215. πάθητε μηδὲν 
2718. τούσδε μὴ λέξῃς λόγους ῬΗαη. 
932. ψθγα Βγαποῖκ νου] τραά λέξεις : 
μηδαμῶς δράσῃς τάδε Οτεβί. 
ΑἸά. δράσεις." Ε]τη5]. ϑοῃο! ἤρα 46- 
ἴβηαϑ λέξεις οη 1Π86 ργουπα {Ππᾶΐ 1ἴ Πὰϑ 
8 ὨΧΘα 56η88 οὗ [Π6 ̓ Ἰπηρθγαίῖνα ἃπα [ἢ 8 
ἃ Πττηδίϊνθ. 

820. ᾿Ἐρεχθεῖδαι, ἐδ Α{]ϑηΐαης, ἴλοτη 
Ἐτϑομίμθυβ, 8 ἃποϊθηΐ Κιηρ ; {18 15.ἃ 
ποτηΐη, ἃ Ὀ50 τπ|6 : δα 1{15 ἴο θ6 τϑίδττθα 
ἴο ἴΠ6 νοῦ ἔξει 'ῃ ν. 485. πῶς σε τὰν 
παιδολέτειραν ἕξουσι; τῃ5 1πΠ6 ϑ6Π}ο]. 
οὐκ εἰκὸς τοὺς οὕτω ἱεροὺς καὶ σοφοὺς 
ἄνδρας σὲ μιαίφονον γενομένην ὗπο- 
δέξεσθαι. ἘΠ]Πτη5]. 6α1|5 ᾿Ερεχθεΐδαι ἴο 
ΟοἸποΙάβ. ἢ καλλινάου ἴῃ τἢ6 ἃηϊ]- 
ΒΕΤΟΡἢΘ. 

τὸ παλαιὸν ἴοΥ πάλαι: Ἡοτοά, νἱ!. 
590. Ὁ δὲ χῷρος οὗτος τὸ παλαιὸν ἢν 
Κικόνων. Ιοιγῖ, 6]. οι, Ῥογβ. 106. 
ΔΙατῃ, Οτ. Οτ, ᾧ 446. 

821. ϑεῶν παῖδες μακ. Βτυποκ οα 
δορῇ. Αηΐ, 986. ϑεῶν παῖς : ““ Π)δογιηι 
Ῥγορθηῖος, ἴ.6. οἱ [)61 δγᾶπί βϑῃθιὶβ 
ἉΠΕΤΩΙ ὩΟΊΟΤΈΒ : Πδπὶ 1ρ56 ΒΤ ΘΟ ἢ Θὰ5 
Ιηΐοὺ [2605 Το ]δίαβ βϑί.᾽" 

822, ἱερᾶς χ. Α ἴποαπθηΐ θριῖῃδι οὗ 
Οἰτί65. ἃΔΠ4 σουηΐπ]88 : 1]. Α. 566. ἱερὴν 
ΤΟ ᾿Ηετίωνος, ψθτο Ηθνηθ Ποῖθϑ: 
“« ἱερὴν π., ργαϑδίαγίθηι, Ραῖο : αἱ Δεῖος, 
δος, ἀ8 υδουπαὰθ Ριφϑίδηϊτα, ϑ8δ᾽ῆο 
ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο." 

“ ἀπορθῆτας ΕἾΟΥ. ΟἹ {8 ἰΘ5ΕΠΠΠΟΩΥ 
οὗ ψα]οκ. οα Ῥθοθη. 342. απ ψνῃϊοὶ 
850 τηθϑίβ νυ 15 ρρτοῦθδίο. Νοῦ 
Ὧἀο 1 οὐ]θοὶ ἰο ᾿. Βαΐ 1 πᾶν ᾿Ἰθξϊ (ἢ 8 
ΘΟΙΠΊΠηΟἢ το ]ηρ, ἰδϑὶ 1 8] ιου ἃ ϑθοϑίη 
ἴο νΟῸΓ ΠΥ οννὴ ΓΟ πη Θηΐ, νν ΠΟ} 1 
μᾶνθ δανοσαίβα τὴ ἴπε Ῥτεῖ. ἴο Ηβο. 
Ρ. Χν. νγίθσγ 1 ἤᾶνθ τϑεϊογθὰ φιλοξένη 
το Πὐβοῆγ 5. ΕῸΡ 81] οοπιροιηά 84]. 
ἴἢ οὁς5 616 ἀθοϊηβα ὈΥ τῃ6 ϑηοίθηϊ 
Οὐθοκς ᾿ῃγουρὴ (ἰγθθ ρθηήθγϑ : ἀπόρ- 
θητος, ἢ, ον.υ. Τί ἰριμϊηϊηθ [ὈΓΙῺΒ 

1614,,. 

Πανίηρ ται] ὈΘοοπΊ6 οὈϑοϊείθ, (Π6 
Ροεῖβ ἃπα Αἰίίο5. οσοαβι Δ} ΠΥ ΓΘΟλ θα 
τΠθῖὴ ἴον ἴΠ8 βαϊ6 οἵ ογηδιηθηΐ ΟΡ νὰ- 
Τὶοίγ. ΕῸΡ ἀταύρωτος, νν ἢ ]οἢν ΤΠ βοΠν]08, 
Αραιῃ. 252. ἢὰ5 διηρίογθα τη ἴπ6 οἢο- 
Τ8, ΑὙΙΒΙΟΡ Πα Ππ68, 1 γϑιϑίν, 217, 218. 
μὰ5. ῥγδίοιιεα ἀταυρώτη ἴῃ ἴΠ6 56ηᾶ- 
ΤΙ5. Τῆ6 βᾶτηθ νιον, Ρ8ο. 978. 85 
πξρᾶ πολυτιμήτη, Ὀὰϊ ΘΙΞαννθγο, Τ᾽ Θβηι. 
293. πολυτίμητε Δήμητερ. Ἰη 4 Ξεἢ. 
Δρ. 1594, (ΞΞ1509.) τὴν πολύκλαυτόν 
τ᾽ ᾿Ιφιγένειαν ἀνάξια δράσας, εγᾶ86. 1ῃ8 
δεῖνι σοη]αποίίοη ἃπα τα πολυ- 
κλαύτην. Τῃ ΒΟΡΠ. Α]. 499. ΑἸάυ5. Πὰϑ 
δούλιον ἴογ δουλίαν, ΘΟὨ ΓΑΡΥ ἴο 1116 
τηθέγρ. ἢ Ρογϑοη. Ἐ]ΠΙοΙον ΘΟΠΒΙ 4615 
1ῃ8 ἴτὰ6 τραάϊηρ ἰὼ Ὀ6 ἀπορθήτοι᾽ ψ]Π- 
οας 0Π6 σΟΠ] αΠΟΙΪοη : ἃ5 ἰὴ 208. λυιγυρὰ 
δ᾽ ἄχεα μογερὰ βοᾷ : ἀπὰ 214. ἐφ᾽ ἀλ- 
μυρὰν Πόντου κλῇδ᾽ ἀπέραντον: ϑόορῇ. 
Α1..219: χειροδάϊκτα σφάγι᾽ αἱμοθαφῆ: 
1ιτ. ῬΏοΘοη. 191. κεραύνιόν τε πῦρ 
αἰθαλόεν. Οἱ 1Π8 ἴογιη ἀπορθήτοιο, 566 
Ῥοβοη, Ηθο. 466. δι τοβϑρθοὶ ἴο 
1ῃ86 σοττϑοίοη οὗ “ὔβοι. Ασ. 1594, ργο- 
Ροββα Ὀγ Ῥοῦβοῃ, Ἐ]τβίου (Ἐά. Βδν. 
ΧΙΧ, Ρ. 94.) οὔξεγνθθ: “8 βυβρθοὶ 
τῃδὲ θοίἢ τ[ῃ68 οοπ]ποίίοη ἃπὰ ἴΠ6 ρτῸ- 
ΡΘΓ ὨδΙη6 818 ἸῃιοΓροΪαἰϑά, ἀπά (δ΄ νν8 
οὐρῆϊ ἴο τραή, τὴν πολύκλαυτον ἀνάξια 
δράσας. ἘΠβοῖ τϑδἀϊηρ νἹοϊαίθβ ἴΠπ6 
Θερβαγα.ἢἢ 

χώρας ἀπορθήτου : οἵ. 4 5οῇ. ῬεΙ5, 
954, ἔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρθητος 
πόλις - ψΜῃθΙΘ Β]οπ 6] ἃ τοτηᾶγκα ἱπαὶ 
{πΠ6 Αἰμθηϊδηβ ρθου ΑΡΙΎ οἰαϊτηθα {Π|15 
ΘΡιΠδῖ [ῸΓ (ΠΡ οἸγ, δῃᾶᾷ οἱΐββ. δὴ 
ογϑαίβ ἴῃ Ηδετοα. γι. 141, Τεῖχος Τρι- 
τογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρυόπα Ζεὺς, 
Μοῦνον ἀπόρθητον τελέθειν. ΠΟΥ Πδ4 
ποὶ γϑὶ δχρϑιιθποθα {πεὶγ ἀθίθαϊβ. ἴῃ 
ΒΙΟΙ ν δηὰ τΠ6 ῬαϑΙοροηηδβίδῃ νν8Γ. 

823. ἀποφερθόμενοι : ἴῃ 16 ΓιΔ[1η5 
1856 αἀφραβοοῦῦ: Ἰμαιογοῖ, 1]. 12. ἴὰ15 ΟΧχ, 
Ἰηογίθ, ὉΠ τ 15, ΕἸΟΥΙΘΙῚ5. ατ ἃρ65. ἴῃ 



ΜΗΔΕΙ͂Α, ΩΌ ἴω 

κλεινοτάταν σοφίαν, 
ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 82 

βαίνοντες ἁδρῶς αἰθέρος, 
ἔνθα ποθ᾿ ἁγνὰς 

ἐννέα Πιερίδας 
Μούσας λέγουσι 

ξανθὰν ᾿Δρμονίαν φυτεῦσαι" 880 
-“ 7 Ἁ ὍΣΣ ΤΠ ΕΙ ΟΝ 

τοῦ καλλινάου τ᾽ ἀπὸ ἱἹζηφισοῦ ῥοὰς ἂντιστο. ἅ. 

τὰν ἱζύπριν κλήζουσιν ἀφυσ- 

Θ6]Π Πυ5 ΟἸηπῖα ΠΙπιαηΐ, Οπληϊα ΠΟῸΒ 
1146 τὰ ἀδραξοϊηηιν ἀγα αἰοῖδ. 

824. κλειν, σοφ. Ατιβίορῃ. Ναυῦ. 
1204. Ὦ καλλίπυργον σοφίαν Κλεινο- 
τάτην ἐπασκῶν. 

825. λαμπρ. ---- αἰθ, Οἷο. 46 Ν. Ὠ.1.. 
16. Εἰδηϊη ᾿ἰοθὺ νἹάθγα δουτογα 1η- 
βεηϊὰ εὐ δα ᾿ηι6] ]Πσθη απ δριοτγὰ 
Θογατῃ, 4] ἰθυΓὰ5 Ἰποο αΐ 688, ἴῃ 41|]- 
θυ αὖτ δὲ ρει αὐ ἐθηιιῖβ, ααᾶτα 1110- 
Τατη, ααἱ αἰϑηΐυῦ ΟΓΆ550 ΟΟ5]0 ίαυθ 
οοπορεῖο. Οἱ, ον. Ἐρ. 11. 1. 244. 
Βωθοιδηι ἴῃ οΥα580 8165 αδγο Πδίατη. 
ΔΜΠ]ίοη Ρ. Β. τν. 
“Οἱ {π᾿ Φὐσοδη 5Π0ΓΘ ἃ οἰδν δἰαπαϑβ, 

Βυλ]ὲ πΟΌΪγ, ραγ ὑΠ6 815 πὰ ἸΙρῃΐ 
{Π6 501}. 

826. βαίνοντες ἁβθρῶς, οἴ, 116]. 
ΠΟ]. ἀντὶ τοῦ βιοτεύοντες : ἴῃ 5 ποδὸς 
219. ἴογ α ταν ὁ ἰ{{6. 

829. “Ἰη 1}18 ογάθυ 16 ΜΆ. Α. 
νν ιν οτηϊῖ5 ἡδυπνόους. 1,856. οἸη[5 
λέγουσι. Ἐὸτ χώραν 1 Πᾶνε οἴνθη χώ- 
ρας ἴτοπη Ἠοἰβἰκθ᾿ 5 Θοῃ]βοῖΐατθ Βιυαποῖς 
μᾶ5 δα! ρα μετρίαι: ---ἡδυπνόοις αὔραις. 
ῬοΥϑο0Ή). 

890. ξανθὰν ρμ. φυτ. Ἐ]ΠΊΒΙΘΥ 
Πα δγβία 5. [Π185 ρᾶβϑασθ ὃἃ5. Τθρι βθηί- 
Ἰησ ἴπ6 Μυβε8 ἴο ὑ6 ἴΠ6 ἀδαρῃϊθιβ οἵ 
Ηδιτλοηῖϊᾷ, ΘΟΠΙΓΑΥΥ ἰὼ ἴῃ6 τϑορὶνϑα 
ΤΥ ΓΠΟΪ]ΟΡΎ, νυν ϊοἰν ἀΒου 065 {Π61Γ ΟΥΙΡΊΩ 
ἴο ριον πα ΜΙ μθπιοόβυπθ. ὅϑυοῖ 46- 
νἱδί!οη5 ΠΟυΘΥ ΟΡ, ἢ8 ΓΟΠΊΔΓ8, ΔΓΘ ποῖ 
ὉΠ ΒΔ] [ἢ ΟἿ ροϑῖ: {π5 ἴῃ ῬΠοη. 
180. τῃ6. τηοοῃ 18 δἀάἀγεββθα ἃ5. ([6 
ααπρἢΐον οἵ {Π6 ΘῈ : 8δπὰ ἴῃ Βδοοῇ. 
520. τῃ6 ἰουπίαϊη ΠιγοΘ 85. 1Π6 ἀδυρῃ- 
ἴ[6Γ οὗ ἴῃ Αοϊοίοιι. ὅ88. ἃ͵5ο Ῥογβοῃ 
οῃ Οτεβί. 971. Τι [5 ΒΙῃσ ΑΓ ἤονναν 8 Ρ 

αὶ ΕἸΤΊΒΙΘΥ 5ῃουϊα ποῖ πᾶν ποίϊοβα 
8η ΟὈνϊουβ. ΟὈ]ΘΟΙΙΟη ἴο {Π15. 1η ΘΡῬὈτΘ- 
ἰαϊοη ρι6βθπίβα Ὀγζ ἴπ6 νοι φυτεῦσαι, 
ννοἢ γου ἃ βρη ἰο ὑδ {δ {αἰ]ι6γ 
ΟΕ: 8ε6 1087. ΘΟ ἴῃ Πῖβ8. ᾿πᾳθχ ἴὸ 
Ἐυ11Ρ. Πὰ5. ποίϊοσρα ἰμαὶ φυτεύω, ἴῃ 
ΘΥ̓́ΘΙῪ ρᾶββαρα δχοθρί {π6 ρυββθηΐ, τηϑᾶτ5 
ἰϊθόγοβ ῬΥΘΟΥθανθ. ἴἷπ ΒΟρΠοοΪθ5. ἰῃ- 
ἀβεά, Α|. 959., 16 15. ἀρρ]164, Ὀθὰΐ ἴῃ ἃ 
ΠΙΘίΔρΠονῖοα] 56η56, ἴο Ρα]]ὰ5, Τοιόνδε 
μέντοι Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεὸς Παλλὰς φυ- 
τεύει πῆμ᾽, ᾿Οδυσσέως χάριν, 5 ἐἶι6 ατι- 
{Π|01) ΟΥ̓ Θογιΐγ 06} οὕ: ννῆθτ {π 5.0]. 
τη 89 ΘΧΡΙΔΙηΒ 1: τὸ φυτεύειν ἐπὶ φυ- 
τῶν λέγεται κυρίως, ἤγουν τὸ τὴν ῥίζαν 
αὐτῶν καταβάλλειν: ἀπὸ τούτου δὲ 
παρὰ τοῖς ποιηταῖς καὶ ἐπ᾽ ἀνθρώπων" 
ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ, (Οτοβί, 11.) Οὗτος 
φυτεύει Πέλοπα καὶ ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ 
καταβάλλειν ἀρχὴν ἔν τινι πράγματι, 
ὡς ἐνταῦθα. Αραΐπ, 1ἴ Βθθῖηβ [ἂτ' ΤΟ ΓΕῈ 
ῃδία!α] ἴο ἀθβοῦθθ ΗΔΡΠΊΟΏΥ ἃ5 Ο᾽]61- 
ῃϑίϊηρ ἴροτη [ἢ8 πἴηθ Μι5685, ἰπᾶῃ ἢ 8 
ΤΌνΕΙβ6. [1 {πϑΡρείοτθ πἀπαθιβίδηα ἴΠ8 
Ῥαββαρθ ἰῃ 5: τ} 676 ἰΐθυ 81 {Πωΐ ἐδ 6 
πῖπθ Ρίὶογίανν δῆιιδος {οΥπιοΥψ ἰηΐνο- 
αιιοθα, Θϑίαθ ϊςῃ6, παϊιιγαϊϊδοἀ (ἰἰῖο- 
ΤΆ] ρίαηίοα.) {6 σοἰαθη- αϊγοὰ ἢ αν- 
πιοηῖα : [ξανθαὶ Χάριτες, Ῥιπά. Ν. ν. 
δ4.7] Ριοΐῖ, Απβίοθ (Οποῦῖς Ττδηβὶ. 
Ρ. 187.) [ἢ ΤΠ 6Γ85 1ἴ : --ττ 

“ΤΠονο ῬΊθείδη πηδ 145 οὗ γΟΥ8 
ὙΕΠ1ονν-Παιγ ἃ Ηδιτηοηϊα ὈοΓΘ.᾿ 

891. “Μοῦ δὰ. οχηϊ τοῦ, ἴπΠ6 ΜΙ, 
Α. ἀπά [6 ὅθιοὶ, μᾶνθ 1. Αρϑίῃ, 
Βηαηοὶς ἢα5. ρίνθῃ ἀπὸ' ἰγοτη Α.., πᾷ 
8,150 ῥοὰς ἴτομη ἃ τγϑϑι!ησ νυ! τθῃ ΔΌοΥΘ6 
ἴῃ [η6 βαηθ ΜΙ 5. Ῥογϑοπ. 

892, ἀφυσσαμέναν. “1 ἴανα ἀου᾽εα 
ε 6 

, 
β 

πρανουνσαν.. ἀσιόσαιερι.κα..», 

σου οι νιον πε βαθυὰ ΛΛΑΒΌΝΝ ΒΝ 
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σαμέναν, χώρας καταπνεῦσαι 
μετρίας ἀνέμων 
ἡδυπνόους αὔρας" - 89 

ἀεὶ δ᾽ ἐπιβδαλλομέναν 
χαίταισιν εὐώδη ῥοδέ- 

ων πλόκον ἀνθέων 

τᾷ σοφίᾳ παρέδρους 
πέμπειν ἔρωτας, Ἶ 

παντοίας ἀρετᾶς 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν, 

840 

ξυνέργους. 

στροφὴ β΄. 
ἦ πόλις, ἤ Φίλων 

πόμπιμός σε χώρα 

τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 

168 σ, ψΨ ὨΙΟΝ 15. ΔΙ ]ονγα 6 ἴῃ ἴπ6 οἤο- 
Τυ568.) Ρογϑοη. ὅθ ἰηβϑίδηοθβ 1ἢ 
ΜοΙΚ᾿Β ποίθ οἡ αν. ΑἸο. 294, ΕἸ]π18- 
ον δἀ5 {παΐ [Π6 βᾶπιθ ᾿1ΙΘΘ πο 15 ἰοα πὰ 
ἴῃ -Δηδραβίῖς βυϑβίθιηβ : ὃἃ8. κατανασ- 
σαμένη ἄλϑοι. τη. 992. δηὰ 1Ἰῃ ὃ. 6. 
Τη. 1064. γένος ὠλέσσατε πρεμνόθεν 
οὕτως : ἴῃ Ἰαὐίο"" Θχϑιηρ]8 ποννθνοῦ ἐρ- 
Ῥθδῖβ ἴο ἀθρθηᾷ οἢ ἂῃ θηθηἀΊΊΟη ; [ῸΥ 
Ῥοιῃ ΒΙοιηΐ. πὰ Βυῖ οι ρῖνα ὠλέσατε 
νυ Πουΐϊ ΔΗΥ͂ νΔΡΟυ5. τοϑαϊηρ: πη 1Π6 
[ΟΡ 15 ἃΙἰορσϑίμ οι ἃ ροεῖϊς γοργά, ἃπα 
ὭΘνΟΙ ἰουπά ἴῃ [ῃ68 801. δεῖ. ΟΥ̓ τα] 
δχοθρί ψη ἃ ἀου]α σ. Δίδιιπτ Πδ5 
Θἤοβεη ἰο τοΐαϊη ἀφυσαμέναν, ἁπάϑΥ {Π 8 
1468, 10 Θ6θῖη8, {πὲ [Π 8 βθοοπαά 5υ}18 8 
σου] ὃ6 Ἰοης οἵ 186] ; δυϊ ἀφύω [κ6 
ἀρὕω ᾿ὰ8 ἴῃ6. ῬΘηῃα]ί, βῃονί : {πὰ8 Οα- 
1. 164. πολλὸν γὰρ ἐν ἀμφιφορεῦσιν 
ἕκαστοι ᾿Ἦφύὕ σαμεν. 

898. χώρας καταπν. τυα [6 οὐογ {6 
ἰαγιὰ : 566 ποία οῃ 829, 15, δηὰ ηοΐ 
χώραν, 8ἃ8 ΕΠιη5]. ΓΘιμαγΚβ, ἰῖ5 1Π6 τὰ 8 
ΘΟηΒν ; ἴον ἴῃ8 Οτθοκβ (ὁ ποῖ ϑ8Υ͂ 
ὕδατί με κατέχεεν, Ὀυὶ ὕδωρ μου κατέ- 
χεεν. Ατιβίορῃ. [κγ8.551. ᾿Αλλ᾽ ἤνπερ 
ὅ τε γλυκύθυμος Ἔρως χὴ Κυπρογένει᾽ 
᾿Αφροδίτη Ἵμερον ἡμῶν ---- καταπνεύσῃ. 
386 Μαῖῃ. αν. σύ. καὶ 576. ρ. 525. 
841, ξυνέργους : ΕἸγη5]. δεσθηῖθ [ἴ 
ΟἸΒΠΈΓΘΏΥ, ξυνεργούς : ἴῃ π5 αἶδο ΜοΟΩΚ 
ἴῃ αν, ΗΙρρ. 674. τίς ἂν βροτῶν Πάρ- 
εδρος, ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων Φαγείη ; 

848 

842, ““Α γοῦν αἰἤουΐυ ρᾶβθαρα οοΥ- 
ἰαϊηἶγ, ποῖ σοΥραρί. Βιυποκ [85 
δαορίοα πόρος ἴτοπιη ἃ σοπῃ]θοίαγο οἵ 
Μάυβρτανθ, ὑυἱ πόμπιμός ἔοι Α. Β. 
ΒΊοτ. ὅοῆο!., Τὴ ΘΟΠηΩΟἢ 16861Πρ᾽ 15 
πόμπιμόν. ΤἼ6 86 η886 ννοῦ αὶ 6 σοπι- 
Ρἰθίθ Ὀγ τϑδαϊηρ' ποταμῶν τις, ΘΟΠΟΘΓΠ- 
1Πρ᾽ νν ΠΟ ΟΠΊΙΒΒΙΟΠ. 8686 ΤῊΥ ΠοΟῖδ Οἢ 
Ηθο. 1161]. Ρογβϑοθ. ἘΠτΏΒΙΘυ ἀδίθηαϑ 
1ῃ6 τϑδάϊηρ' ἱερῶν ποταμῶν πόλις, ἃ5 Δἢ 
Δρρβι!αίοη. οἵ 1μ6 οἰΐγ οἵ Αἰμθηβ, θη 
ϑοοουηΐ οὕ {Π6 πριρ θουτηρ' ΓΙν 65. (8- 
Ρἠβθαθ δηά 1Π|5θ8ὰ5. Τῆϊ5 Ἰὴ Ῥἤοθη. 
898. ΤΉΘΌΕ5. 15 βίγ]βά πύργος διδύμων 
ποταμῶν, νι, Π)1Γ06 8ηα Ἰβιηθῆυβ. Ηδ 
{Πυθίου τϑηονϑϑ ἴῃ 8. σοιητη8 ἃ [161 πὸ- 
ταμῶν, δηὰ 1Ππ81ΓΛ168 [Π6 ροβιοη οἵ ἢ, 
ὉὈγ Αηβίορῃ. Αν. 417. ὅτῳ πέποιθέ μοι 
ξυνὼν, Κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχθρὸν, ἢ κ. τ. 
λ. ἰοῦ ἢ κρατεῖν ἂν τὸν ἐχθρὸν, ἣ κ. 
ἼΣΟΝ 

849, φίλων πόμπιμος : οἢ {818 σεξη. 
[ΟΡ ἃη 86]. ἀθυινθα ἴτοπὶ ἃ νϑιῦ 8ο- 
{πν8, 566. Μίαιῃ. ὅτ. ὅτ. ᾧ 922. Ηδο. 
290. Τῇ τηθδ ῃἰηρ' Β66ΠῚ5 ἰὼ Ὀ6: γϑαΐῃῳ 
ἴο γθοοῖυθ ἐΐ5 γϊθη 5, 1. 6. ἴο σοηαποῖ το 
1[56}{ ἔροτη δ ηοῖῃον ρίαοθ: Ὀὰῖ τπ6 ννοτὰ 
18. ἀϑΆ }} Υ ΔρΡΙΙΘα ἴο ἴῃο86 ψγῆ0 86- 
ΘΟΙΏΡΘΗΩΥ 8 ΠΟΘ Οα [15 «ἰδρδιίατγα, 
Ριμά. Ν, 11. 24. πόμπιμον νύστου 
τέλος. 

845. ““δθγομῖΒ πα [Π15 ρῬᾷββαρσθ 
ἴῃ ΨὶΘνν, ὙγΏ086. ὑγο 8, ΡΔΓΠΥ ὈΥ ἢ 



ΜΗΔΕΙ͂Α,Α. δῦ 

Ἁ 3 ΦΩ͂ 53. Ὁ37 
τὰν οὐχ ὁσίαν; μετ ἀλλωὼν 

, Ν σκέψαι τεκέων πλαγὰᾶν, 
ῇ ’ "" 3 “ 

σκέψαι Φόνον οἷον αἰρει. 
μὴ». πρὸς γονάτων σε πάντως 

πάντως ἱκετεύομεν, 860 
τέκνα Φονεύσῃς. 

αἰά οὗ ἃ ΜΆ., τὲ ίο Ὀ6 ἰῆυβ τραᾶ: 
Παιδολέτειρα, παιδοφόνος. Παιδολέ- 
τειραν, παιδοφόνον." Ρογϑοη. (ΟἿ, 1990. 

8406. “μετ᾽ ἀστῶν ΒΥ. 71460ο005. Ρογ- 
80η. Βαγροθ (το. Ὁ. 180.) ϑαρρεϑίϑβ 
ταλαινῶν ἴοι μετ᾽ ἄλλων, ποι, ἐνὶ: 
ἀθηι!ν οδηποί ἄρτθθ ψῈ ἢ τεκέων : "αΐ 
τάλαιναν ταῖρῃξ ποῖ Ὀ6 ὑπ θβθινιηρ 
οἵ σοηϑιἀθγϑίίοη. ἘΠΊ ΘΥ Ραποίιαῖθβ 
1ῃ5: τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων ; 1.6. 
τὰν οὐχ ὁσίαν ὡς οἱ ἄλλοι πολῖται. 
ΤῊ15 Θοῃο θῇ. βθθιηβ ἴο ἄρρτονθ, δηὰ 1]- 
Ἰαβίγαίθβ ὉῪ ΤΘίθγθποθ [ο Ἰθυγ. Ἡδγδο]. 
926. Οὐδὲν κακίων τυγχάνεις γεγὼς 
πατρὸς, Παύρων μετ᾽ ἄλλων. Βοίῃθ 
τη 85 : ἕξει, τὰν οὐχ ὁσίαν, μετ᾽ ἄλλων : 
χι γϑρὶο παθοθὶξ [6 δυιηι αἰϊὶ5, 51ν 6. ὑγηυ167᾽ 
αἰϊος ἱπιηιοσθηο5 7 Οτ᾽ μετ᾽ ἄλλων τῇ οοη- 
ῃθοίρα ν τ ἢ σκέψαι τηδῪ 5ΙΡΏΥ τὐὐέ, ΟΥ 
αΠΙΟΉρ᾽ ΟΥΪΟΥ ε]υλιρ5. δοδ 65. ““Μετ᾽ ἄλ- 
λὼν 1η16]ΠΠρῸ : συν αἰϊὲδ, γιθτν πιδοιιηι (6 

οὐ α6 [ἰδογονιιηι αοἰλδονα. Μδιιῃ. 
848. ““ αἱρῇ εἀἀ. δηὰ ΜΡ, ᾿ποοτ- 

ΤΘοῦγ. ἘΊοπὶ ἀείρω ἰΠ6 ΔιιοΙΘηΐβ. ἢγβῖ 
[οστηθα (Π8 ἔμΐ. ἀϊρῶ οὐ ἀερῶ, ννβηδβ 
ὈΥ οὔα515. πον πηαάθ αἰρῷ οἱ ἀρῷ, νυ] ἢ 
1π6 ἢτβί 5.110 16 Ιοπρ,, Βυΐ αἴϊθι ἢᾶν- 
Ἰηρ σοηἰτΓοῖρα τῃ6 νθι}0 1156} Ἰηΐο αἴρω, 
ἴΠ6Υ ἰοσιηθα ἃ πον ἔαϊ. ἀρῶ, ννῖἢ 1ῃ6 
Πγβὲ βῃουνῖ. [πάνθ ἱπϑγεΐουα ρίνϑη αἰρεῖ, 
ΘΠ ΓΠΟυΡῊ {Π6 ρῥγθϑθηΐ αἴρει τὰν δ6 ἴο- 
Ἰογαίθα. [Ε]Ώ}5]. βρῖνββ 1 1Π6. Ῥγθίευ- 
6η668.1] Δπβιορίδηθβ, δη, 381. Πα 
αἰρεῖς ἴῃ ἃ ϑγϑίθπη, ννῆθτθ ΟὨΪΥ ἰοπρ' 
5.11 0165. ἃτ6 δαιηιμ 64, Θχοθρὶ ἴῃ ἃ 
ῬΙΌΡΕΘΙ πδπι6 Θωρυκίων. Ἐλυτν, ΠΗ ΓΔΟΪ. 
929, Ὑψηλὸν αἰρῶς Ἠδθηοθ τηΔῪΥ Ὀ6 
ἀεοἰβηάαδα 1η “2 8οι, Ῥεῖβ. 797. ἀροῦμεν 
στόλον. Βυΐϊ ΘαᾺΆΠ}Ὺ οοΥθοῖ 15. ἴἢ8 
τϑδάϊηρ οἵ ΒΟθοτΤί6]}5, ἄρωμεν στόλον." 
Ῥργϑολι. ““ Φόνον αἱρεῖσθαι σοταπιοά6 αἰ- 
Οἰταγ, 401 οράθιη, πο ϑαβοὶριῖ, βεὰ 

πῶς ὃὲ ράσος ἢ φρενὸς ἢ ἀντιστρ. β΄. 

ἀθοογηϊ οἵ [ἌΘΘγΘ σοηϑυταϊ, 1, 4. προαι- 
ρεῖσθαι. Ῥογβοηὰϑβ ἰἁτη6ῃ Θά 1 αἰρεῖ, 
ἸπΠδ 418 Π| ΓΕ ΠῚ) ἀοοθη8, 6Χ ἀείρω νεῖοι 885 
ΡΓΙΠΊΟ [ὈΡ πιᾶξβ8 [ατὰγαϊη ἀϊρῶ να] ἀερῷ, 
ἀΠ646 ΡῈ Γ οΡΆβΙη οἤδοῖβεθ αἰρῷ νεΕ] ἀρῶ, 
ῬΙΟΓΤΘ ργοάαοίὰ, Ἠδοῖταβ ΕΣ] ηβ]θιὰβ δά 
Ηρφταςο]. 929, οχ ἀείρω ἢριὶ ἀερῷ, ἀρῶ, 
ΡΙΙΟΓΘ Ῥτοάυοϊὰ. τῇ ΜΜαιλι. 

849. ““πάντες πάντως ᾳΘΏΘΙΆΙΙΥ. 
Βυϊ Α. Β. Ὁ. πάντως πάντως. 1 ἢδνα 
ὕννιοθ θαϊίθα πάντως, ἃ5 ϑανάτῳ 15 Γ6- 
Ῥθδιϊθα ἅῦονβ 648. Ρογδοιι. 

852. “πόθεν ράσος Α. Β. Ὁ, ΕἸ. 
56Π0]. Ἐὸν ἢ φρενὸς ἢ, ΟΠ 15. αη- 
ἀου δέον οοττιρί, ΜΙ υβρτανα [5 Πς 
σονοιθα ἐνθεμένα [τογὰ ἴπ6 ὅ6}0]., 
ἢδ ̓πηΔΡῚΠ65 ; {15 ΒΡΆΠΟΚ Πδ5 ἀάοει ἢ: 
ἴοῦ φρενὸς Βροκ ὰ5 φρεσίν. ἴπ ἃ 
ἀδβρογαΐῖθ οᾶβ8 ἃ {0186 τοῦθ ὈΟ] 4685 
τῇ δη 888] τητιϑί Ὀ6 8]|]οννβά, Α γδη)τηᾶ- 
τιδη ἴῃ ΜΙοηίθίΆ] οου, ΒΙ0]. (ο15]. Ρ. 482. 
Θανατήριον ἀξιοῦσιν, οὐ δανάσιμον λέ- 
γειν. Πλάτων Πολιτικῶν δευτέρῳ, Ἐῤ- 
ριπίδης Μηδείᾳ. Βαϊ ϑανατήριον 15. ἃ 
νον οἵ πᾶυρῃϊ, [ὸν νυ οἷ. ϑανατηρὸν 
τηυδι 6 γθαα, ὙΥΠαὶ {πθη 1 τἢ15 ννονὰ 
Ομ68 Βαά ἃ ρίασθ μοῦ Πόθεν δὲ ὥρά- 
σος ϑΘανατηρόν. Ἰη 856. ὄμμα Β. γε 
5Π 0} πᾶνϑ βουηθίῃιηρ' ΤΏΟΓῈ. σθιΐαϊη ἴἴ 
1Π6 ρᾷββᾶρα οἵ ῬΙαῖο ῃδ4 θθθῃ ἰοιπά 
οὐν." Ῥογξυη. 6 τϑρδτκ οἵ {Π6 Ονᾶπι- 
ΤΔΡΙΔ ἃῦονα ὉΠ πἀ6α ἴἰο τοἰδΐθθ, ἃ58 
ἘΠΠΊΒΙ6ν {Π1Κ8, (ὁ ν. 3577. Ὀσΐ ἸΠΟΓΘ 
ΡΓΟΡΔΌΪγ, ἃσοογαϊηρ᾽ ἴο ἫΝ ΟΡΙΠΙΟἢ οἱ 8 
ΜΟΙ τη 1Π6 (858. 1. .Ῥ.: 606., 
ν. 479. Ζεύγλῃσι, καὶ ἀρ ΠΟ τ 
σιμον γύην. ΤΠ6 58 Π16 ννγῸῈΓ βαρροοβίθ 
8 8απητα ὉΪ6 δτηθπάδϊίοη, ἄφρονι σῇ 
ἴον ἢ φρενὸς ἤ. Π6 ρθη. τέκνων σέθεν 
([οῦ νὴ ΕἸΏ5]. τοαὴβ τέκνοις σ.) 
ΤῊΔΥ ὍΘ Τοβοϊνθαὰ οἢ ἴῃ φΘηθΓᾺ] πιθδη- 
Ἰῃρ᾽ ἀβϑιίσῃβα ἴο ἴῃ8 ρϑῃ. ὈὉγῪ Μαίῃ. Οἵ. 
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χειρὶ τέκνων σέθεν 
καρδίᾳ τε λήψει 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν: : 8 

πῶς δ᾽ ὄμματα προσδαλοῦσα 
τέκνοις, ἄδακρυν μοῖραν 

σχήσεις φόνου ; ; οὐ δυνάσει 
παίδων ἱκετὰν πιτνόντων 

τέγξαι χέρα ᾧΦοινίαν 

συμῴ. τλάμονι 

8600 

Ια. ἥκω κελευσθείς" καὶ γὰρ οὐσα δυσμενὴς, 

οὔ τ᾽ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ Ύ": ἀλλ᾽ ἀκούσομαι, 

Οτ, ὁ 81ὅ.. “Τὸ νογάβ οὔ ἃ] Εἴη 5 
ΟἴΠΘΙ' ννοταβ ἃΓ6 διἰἀθα Ἰῃ 1ῃ68 σϑῃ., νυ ι ἢ 
5θονν 188 τοβρεοῦ ἴῃ ννῃ]οἢ τῃ8 5θη58 οἱ 
ἴο56 ννογᾶϑ τηυβῖ 8 ἰάθη ; 1ῃ νγῃϊοἢ 
6888. ἴῃ6 ρθῆ. ῬΙΟΡΟΥΪΥ͂ εἰρηϊῆθβ, τὐἱίῆι 
γεραγὰ ἰο. Οὐοηβίτια {ΠΘγοίονθ 1 Ὁ} 15 
ΟἸΘΓ: πῶς δὲ λήψει ϑράσος ἄφρονι σῇ 
χειρὶ καρδίᾳ τε, τέκνων σέθεν, δεινὰν 
προσ. το; ἤοιυ εὐἱϊί, ψοῖν βινηιπῖοη, σοιγαρο 
ἴο ψοιῦν γαπίϊος ᾿απὰ ατιὰ Πιδαγέ, εὐἱιΐι γ6- 
ϑρθοί {0 ψοιι" οἰιϊαγο1), αὐτὶ ριι{ἴηρ᾽ ἴηι 
ὀιθοιίϊον, ψοᾺ ἀγοαάξι γιιγροεο 7 οἵ. 
989. Τακιηρ τΠ6 ννογ 8 ἃ8 ἴῃ γ βίαπά, 
1ῃ6. ([Ὁ]]οΟννηρ᾽ το ικθ οἵ ΜδΕ 185. 816 
ννογίῃν οἵ αἰτθηίιομ : “ {Π| πὰης ἰοοιιβ 
86 Παδοί, ἀᾶ5 σοηϑιΓαΟἸΟ ἢ 65 σοη!α Ἰςθ6 
ν]ἀθίαν ἘΘτρΙά65, ράσος λαβεῖν φρενί, 
εἱ ϑράσος φρενὸς λαβεῖν, ρΙο χειρός 
δαΐθτη χειρί ροϑβα ββα Οὐ θα 65 δεινὰν 
προσάγουσα τόλμαν, ἃ αυϊθὰ8 Εοἰίδτη 
καρδίᾳ ρεπαοῖ : τέκνων δῖα ὨΟΘΏ [δ ΠῚ 
6. σοῖο νοσᾶραϊο ρϑιάθιθ, αυᾶτη δά 
ΒΘΏΘΌΤΩ ΤΟΙΘΡΡΙ ν]αἀθίυτγ, αυοά δράσος 
χειρὶ λήψει ἀϊεφη5 φόνον τέκνων ἃηϊπιο 
σορπίαγοί. ἢ 

857. ἄδ. μ. σχ. φ.; ΤἸςογ Πν, ποιυ αὐἱὶ 
ψοῖν Κ66 0 {6 ἰοὲ οΓ ἀφαίι ἐδιιγίο55 7 1.6. 
ἤοιυ υυἱὲϊ ψοῖν γογαϊη, ῬΎοτν ἐθα}}5 ιυ]ιὶἰο 
φογροίγαϊην {ἰπὶδ φυιτάου ἢ οἵ. 989, 
μοῖραν ϑανάτου προσλήψεται δύστανος. 

860. ““τεῦξαι χεῖρα φοινίαν ἴ,8ς. ἐν 
Ὀδιηρ οὐ! τθα Ὀοΐογα τλήμονι : φοίνιον 
ΑἸά. ἀπά ψ Α. τλάμονι. Βιεαηοῖς ἃη4 
Προ φονίαν χέρα, 1 Κηονν ῃὩοΐ ἴγοῖη 
ψ Ποηδ6,᾿Ὁ Ρογϑοη. ὅ6Π0]. μολῦναι τὴν 

χεῖρα αἵματι τῶν παίδων γονυπετούντων 
σε. 

““ φοινίαν, φι. ογῖξ ϑαγιριιϊποί θη ία 
(ὥστε φ. εἶναι) : οἴ. 297, 1249. ῬΠοΩη. 
604. εἰς ἡμᾶς ξίφος Φόνιον ἐμβαλών». 
“ΠΟΙ βοη 8 ϑθάβοηϑ, 1]. 1018. 4πα ἀν65 
ἐδι6. ριιγρίθ 56ὰ5 «εὐἱξἶ, ρ0γ6." (]6585. 7. 
1χ}]]. Ρ. 160. Ὑιτρ, 45 η. νἱῖ. 626. βρίου]α 
Ἰμοϊάα ἰογραηΐ Αὐνιπὰ Ρῥ]ηΡᾺΙ, 1. 6, ο 
γιαΐο ἰΐοηι ὈΥ1ρ 1. 

863. οὔ τ᾽ ἂν ἅμ. τ. γε, υοῖι ὁπαις νιοὶ 
7ὐἱ ὁ εὶς αὐ ἰθαςὲ : “ οὐκ ἂν ἁμάρτοις 
τοῦδε τ᾽ 1,36. τοῦδ᾽ ἔτ᾽ Α. ΕἸ. οὐκ ἄν 
Ὑ᾽ ἁμαρτοις τοῦδέ γ᾽ ΑἸά. Βα 186 
ἀοαῦ]8 γε 15 νΘΙῪ ἰηοίθραῃΐ, ΠΟΙ 15 ἔτ᾽ 
Ὀδβύ βϑυϊίθα ἴο (6 86η3886.. ὅ86 ἃῦονε 
290. 1 μᾶνθ {ῃμϑγβίοι τϑίαϊηβαὰ τοῦδέ 
Ύ ἃ8 ἴὴ Αἰάυβ, θὰῦ πᾶνα οἤδηρθά ἃ 
Ἰοιίθν Ἰὴ οὐκ ἄν : [““υαβιά θα, {Π 6 ρδ ΡΟ] 8 
ἂν ΤΆΤΟΙΥ Πὰ5 γε ᾿πηη θα Π]αἴθὶ ν Δ ΠΘΧΘα ἴο 
τι. Β]Ι251.1 ΤῊ αἷμ]. ἑ]ιοτρ' ἵν τοι σατγιοὶ 
818} οἰ δου, δυιΐ Γυγηι8 α ἰοπρ υοιυθί δὲ 
ΟΥ̓α515. Ατιβίορίι. Αςἢ. 161]. Ὑποστένοι 
μέντ᾽ ἂν ὃ δρανίτης λεώς : νν6Γ6 [οὐβοοίἢ 
ἴογ 1Π6 βᾶκθ οἵ ἴπ6 τηϑῖτα Βγιποκ Πᾶ5 
δ 64 γ᾽, (Π 8 νΘΓῪ {Π]πρ νυν το ΔΙ κ- 
Ιὰπὰ οὐ ϑαμρρ!. 576. Πα αἰγβααν τὸ- 
σοτητιηθηἶοά. Δ ἢ)858 Δρρί!64 [Π6 βᾶτη6 
ῬΓΘΡΟΒίθυου 5 ΤΘΙΠΘΑΥ͂ ἴῃ ΒΕ οΟ]651ὰ2. 648. 
“Ὥστ᾽ οὐχὶ δέος, μή σε φιλήσῃ" δεινὸν 
μέντ᾽ ἂν ἐπεπόνθει. ὅϑορῇ. ΑἹ. 94. 
Πρέπον γέ τ᾽ ἦν ἂν δαίμονος τοὐμοῦ 
τόδε" ννῇθγα ᾿Γ γοὰ ἴα Κα τ΄ ἴον τε, ἐὴ6 
Αἰτῖο5. γιθυθ6}" 7υἷγν τοσϑ 1} γέ τε: 1 ἴοτ 
τοι, οἱ ΟΔΏηΟΙ ΞαΗῈν οἰ ἰδίου. θοίοτα ἦν. 



ΜΗΔΒΙΔ. 

, 
τι χρῆμα βούλει καινὸν ἐξ ε ἐμοῦ, γύναι. 
ἡ. ᾿Ιᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
ξυγγνώμον' εἶναι" τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 

εἰκός 4}: ἐπεὶ νῶν πόλλ᾽ ὑπείργασται Φίλα. 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην, 
κἀλοιδόρησα" σχετλία, τί μαίνομαι, 

καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὐ; 

ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις π ΠΣ 
πόσει ο ὃ ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ συμφορώτατα, 
γήμας τύραννον, καὶ κασιγνήτους τέκνοις 
ἐμοῖς φυτεύων; 

ας τί πάσχω, ϑεῶν ποριζόντων καλῶς; 
» Νὴ , “Ἄ 

οὐκ εἰσὶ μὲν μοι παῖδες; 

οὐκ ἀπαλλοιχθήσομαι 

Ν “ , 
φεύγοντας ἡμᾶς, καὶ σπανίζοντας Φίλων. 

Ἢ 

ταῦτ᾽ ἐννοηθεῖσ᾽, ἠσθόμην ἀθδουλίαν 
Ἁ 27 4 Ἁ Ἷ Υ̓ 

πολλὴν ἔχουσα, καὶ μάτην “υμουμένη. 
νῶν οὖν ἐπαινῶ, σωφρονεῖν πὶ ἐμοὶ δοκεῖς, 

86 

870 

872 

οἷδαι. δὲ χθόνα 

880 

κῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαθδών᾽ ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 

Ἐδβϑά {πϑγϑίονθ ἔγοτη ἴπ6 οἱά βάά. οἵ 1η8 
ΒΘΠο}18 : Πρέπον γέ τ᾽ ἂν ἦν." Ρογϑονι. 
ΒΙοπί. οὐ 43 50ῃ. 5, α. Τῇ. 179. οὔ- 
ΒΘΙΥΘ5. ἰῃαΐ γνῇθῃ τοὶ [ὉΓΠῚΒ ἃ ΟΓΆ515 
νι ἂν, 1ὰ ὨΘΟΘΘΞΔΙΠ]Υ͂ [0565 15. ΘΠ ΠΟ 
ἔογοθ : ̓ἢ δου α {πογοίογθ ὕ86. ψτι τς ἢ 
{ῃ05: οὐ τὰἂν ἅμ. 

867. ““ ὑπείργασται, 1. 4. πρότερον 
εἴργασται : Ειγ. Μ. Ρ.- 782. ἢ γὰρ 
ὑπὸ ἀντὶ τῆς πρὸ, ὧς καὶ ἐν Βατράχοις 

᾿Αριστοφάνης" (ν. 874.) ὑμεῖς δὲ ταῖς 
Μούσαις τι μέλος ὑπάσατε.᾽᾽ Ξε ῖ, 

868. διὰ λ. ἀφ., 1 παῦὸ γοαϑβοποα υἱέϊ, 
Ὠλ956: ἴον Β: ΠᾺ 11} ΡἢΓαΞ68 566 Ηθο, 667. 
θεῖον 1081. 

870. ““βουλεύσασιν εὖ Αἰά. βου- 
λεύουσιν εὖ Βτυποκ ἴτοιη Α. 1,. νυ ἢ 
ννῃοπι [Π6 Βγτῃ. Μ. Ρ. 292. 133. ἀστβθβ.᾽" 
Ῥογϑοῃ. 

875. τί πάσχω; ὁ ωυὐπαὲ ἤαυο 1 ἰο 
οοηιρίαϊη 7 

ὅ76. δοἢῃεοίδν οὔβογνϑβ (Πα [ἢ 6 ρᾶτ- 
[10165 μὲν ἀηι] δὲ ἅτ. ἃ ρτοοῦ τἢαϊ τῃ68 
Ἰῃ1ΘΓΓορ τοη 50] 4 Ὀ6. Θαιτὶβ οἢ ἴο 

ἢ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 

φίλων. ἜΠΠ5]. αἶδο {πὶ5 ρυποίαδίεος 
1ῃ6 ραββᾶσα: ἴῃ68. παραίινθ {ΠΘΓΘίοτΘ 15 
ΘΟΙΙΠΟη ἴο Ὀοΐῃ οἶαιιθεθ. Βυΐ οοϊη- 
Ρᾶϊ6 δ66. Χθόνα τηὰγῦ 6 ταοίοι δα ἴὸ 
]οίοος, ποῖ ἴο (ὐογϊηίῆἢ. 

878. “ὍΠ6 Μ5. Γ0 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ Ρτα- 
ἤχος (ἢῃ6 οἰνατδοίβ᾽ οἵ {6 ΟΠορυ. 
Βταποκ Πᾶς οιἰῖρα ἐννοήσασ᾽ ἴτοτη Α. 
ΒῚ. Ρ. Βαϊ Ερῖρ. [πτουρπουῖ [ἢ15 Ρ]ὰγ 
1565 ἴΠ6 ῬΆΞϑινΘ [Ὁ1Π|, ἃ5. ἴῃ 896, πὰ 
115 Χ. Π. 805. αἰ5οὸ τϑίδι 8. Ρογϑον. 
ἐννοούμενοι 46. ἐννοουμένη 921. ὅ66 
ΜΙατι. ατ. αν, ᾧ 406. Οπ 1Π68 σοπβίι. 
αἰϊεν ησθόμην, 566 ν. 26, 

880. ““ νῦν οὖν ἐπαινῶς Τῆι 1,850. 
ΑἸα. Βαγτῆθε ἃπα Βθοῖ ἱπϑ] σϑητν Ἰῃ- 
δι σ᾽ αἴϊθι οὖν ; σωφρονεῖν τέ μοι 1,.᾿ 
Ρογϑοθ. Τα. οἸηἰββίοη οἵ ἴΠ6 ρτόπουη 
195 ποῖ ἀπυϑααὶ ἴον ἐπαινῶ: ΑἸς. 11]4. 
ἐπήνεσ᾽, ἀλόχῳ πιστὸς οὕνεκ᾽ εἶ φίλος. 
Ηοῖ86]. 901]. 

882. ἧ 6 σονοθγηβά ὃὉγ μετεῖναι, ποῖ 
Ὀγν χρῆν : τὐἶιο οτοῖιε ἰο παῦυθ ραγιϊεὶραϊοα 
ἵν {Πι656 ψοιιν" οοιιηδοἰδ : ῬΊοΘη. 256. ὧν 



δὃ 

καὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει, 
νύμφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 
9 3.) 05 Α “- 9 ςΝ 9 8. Ἔπο Α 
αλλ 0}. δον ΞΟ ΕΗ: οὐξς ἐρῶ κακὸν, 

ΕΥ̓ΡΠΙΠΔΟΥ͂ 

γυναῖκες" οὔκουν χρῆν σ᾽ ὁμοιοῦσθαι κοικοῖς, 
οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾿ ἀντὶ νηπίων. 
παριέμεσθα, καὶ φαμὲν κοικῷῶς φρονεῖν. 

τότ᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον νῦν βΞ βούλευμαι τάδε. 
ὦ τέκνα, τέκνα, δεῦτε, λείπετε στέγας" 890 

ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 
πατέρα μεθ᾿ ἡμῶν, καὶ διαλλάχϑηθ᾽ ἅμα 
τῆς πρόσθεν ἔχθρας εἰς Φίλους μητρὸς μέτα. 
σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν, καὶ μεθέστηκεν. χόλος. 
λάδεσθε χειρὸς δεξιᾶς" οἴμοι κακῶν" 89 

ὡς ἐννοοῦμιαι δή τι τῶν κεκρυμμένων. 

μέτεστί μοι πόνων : 5866 ([Π68 ποία οἡ 116. 
ἘΠῚ15]. ποίϊσθϑ ἐπὰϊ οὔθ ΝΙ ὃ. [ὰ5 ἣν, 
0 ἢ ἴΠ6 νϑιῦ5 ξυμπεραίνειν ἃπα παρ- 
εστάναι 5661 ἴο τοαυ 6, Ὀθαΐ {Ππ6 [0]- 
Ἰονηρ ΟὈΞο νη ᾿ῃ Δία. αἵ. ὅτ. 
ᾧ 428, ὉΠ] βῇονν {Π8} 1015 Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ. 
“Ὅ0ς, ἢ, ὃ ἅτ6 οἴζθη ρὰΐϊ ὁποθ ἡ] ἢ ν Ὁ 5 
οἵ ΔἸ δγθηῖ δον ΡὨμηθηΐ. ΕἘλ1. δαρρ!. 
868. ᾧ βίος “μὲν ἣν πολὺς, Ἥκιστα δ᾽ 
ὄλβῳ γαῦρος ἦν. ῬΙαῖ, ἈΘρ. ν. Ρ. 97. οἷς 
ἐξὸν ἔχειν οὐδὲν ἔχοιεν, [οΥ οἷς ἐξείη 
ἔχειν καὶ οἱ, ὅχο., οἵ οἱ, ἐξὸν αὐτοῖς 
ἔχειν, οὐδὲν το ἑὴς ΘΥΏΡ. Ρ. 226. 
ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής ἐστι καὶ μὴ ἔχει, 
τούτου ἐρᾷν." 

889. ““ καὶ ξυγγαμεῖν σοι, ἀπ ἀσα]η 
εὐφραίνειν σέθεν 110. Ῥ." Ρυγϑβοηι. 

884. ΤΙ σοηπϑίγαοσίίοῃ 15 : ἥδεσθαί τε 
κηδεύουσαν, ἀδραπάθπί οἡ ἣν χρῆν: 
απὰ ἰο παῦε δδο)) αοἰϊραϊοά ἰὴ αἰτοπαϊηρ' 
ογὰ ψοιιγ7 ΟΥ146: 886 ποία οι 1128, ϑΙτη1 Ὁ 
15. 1ηὴ6. σοηβίγα ΠΟ οὗ σατάθυ; [10]. 
Ἐροά. ἢ". 19. 1 ραπαδῖ 1ῃ51]01νἃ ἀδοογ- 
Ῥθηι5 ῬΥΤΆ. 

888. ἐσμὲν οἷον ἐσμὲν, ἃ Ργαβθ ψ ἢ 
ν ΠΙΟἢ ἃ αἸΒαρΤ ΘΔ Ὁ]6 δα ]θοὶ 15. ὈΡΙΘΗ͂Υ 
αἰϑηγιββθά : 5] Ρὴν 1007. ἤγγειλας 
οἷ ἤγγειλας ΑλΞοῆ. Ασ, 66. ἔστι δ᾽ 
ὅπη νῦν Ἔστι: ψῇργθ σοηβαϊξ ΒΙοιη- 
βεΙα5. (]088. 

887. “ἀντιτείνειν, 1.4. ἀντιλέγειν. 
Ἡ δ βυοἢ. ᾿Αντιτείνει" ἐρίζει : οἵ, 1948." 
ΤΡ]Π)5]1. 170 ορροϑ86 {οἰΐῳ ἰο Τοἰἐμ. 

888. παριέμεσθα, ορροβοὰ ἴο ἀντι- 
τείνειν,  ρῖυο τυαν, 1 αοἰκποιυϊθ 66 πὶὰ 
ΘΥΤΟΥ,, Θηἱ γαῖ ψοιι" μαγίίοη, ΕΠ τα8]. ὅς. 0]. 
παυόμεθα, παραπεμπόμεθα. οἷον παραι- 
τοῦμαι, συγχωρῶ. ὅορῃ. (Βα. (Ὁ. 1665. 
εἰ δὲ μὴ δοκῶ φρονῶν λέγειν, Οὐκ ἂν 
παρείμην, οἷσι μὴ δοκῷ φρονεῖν, 1 υυἱἰἱ ποῖ 
αοἷς ραγάοη οΓ΄ {056 ἐο τυΐυηι, κα. Β]αΐο, 

Αρο!. ὅοον. ρ. 17. Καὶ μέντοι καὶ πάνυ, 
ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι 
καὶ παραιτοῦμαι. ““ Ἰέω 8ηα ἵημει, υυἱέἠ, 
αἰῤ ποῖ" σοηιροιίηε5, σογίθη, {6 Πγ5ὲ 
νοιυοὶ ἴπ Ἠοιηθ)", ὑκιΐ ἰθηβ {]ιθ)ι ἐΐ ὑπ. Ατιὶς 
τὐγ 6 }5.᾿ ΔΙ. 

890. δεῦτε. [Σ]Πη58], Θα1|5 δεῦρο, ὃθε- 
οαυ88 δεῦτε 15 ποῖ ἃη Αἰίίς ννοτή. Ετ- 
Η6Γ86]. 48. ὦ τέκνα, τέκνα, δεῦρο λαμ- 
βάνεσθ᾽ ἐμῶν Πέπλων. Ήετο. 520, δεῦρ᾽, 
ὦ τέκν᾽, ἐκκρήμνασθε πατρῴων πέπλων. 

892. διαλλ. ἅμα (ἐκ) τῆς πρ. ἔχ. εἰς 
φίλους, ἴον εἰς φιλίαν : ἅμα 15 ΡΙΒοπάβίς, 
δηὰ ἰο θ6 οοπηθοϊρα ψ ἢ μετὰ, 8ἃ5 ἴῃ 
ν. 1140. ξὺν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην, ἰορο- 
ἐλιον αὐἱέἢ, 

894. σπονδὴ, α ἰϊδαίϊογι : σπονδαὶ, ἃ 
ἔγιιοθ : (ἢ Ἰαἰῖευ ᾿πθϑηϊηρ 15 οἵ οοηϑίδιξ 
ΤΟΟΌΤΙΘΠΟΘΒΘ τη Το. 



ΜΗΔΕΙ͂Λ, 89 

ἀρ᾽, ὦ τέκν, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 
φίλην ὀρέ ἐξετ᾽ ὠλένην: τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ὡς ἀρτίδακρυς εἰμὶ, καὶ ᾧΦόξου πλέα" 

χρόνῳ δὲ γεῖκος “πατρὸς ἐξαιρουμένη, 900 

ὄψιν τερείνην τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων. 
Χο. κἀμοὶ κατ᾽ ὕσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ" 

καὶ μὴ προδαί μεῖζον ἢ ἦ τὸ νῦν κακόν. 
Ια. αἰνῶ, γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐκεῖνα μέμφομαι" 

897. ““οὕτω δαὶ, Μίαβρτανο, Ὀ8αΐγ. 
5686. Ὀεῖονν 1008. Ῥυγηοκ ἢδβ δταβθὰ 
καὶ, ἀηα εἀϊε4 ἄρ᾽, ὦ τέκν᾽, ἄρ᾽ οὕτω. 
Αὔονα 889. τόδε [μᾶ8ς." Ρογϑοη. Βυΐ, 
85 ΕἸ 15], ται ΓΚ, καὶ πολὺν 15 ΠῸ ΠΊΟΙΘ 
“ΟὈ] ΟΠ οπ4 Ὁ]6 ἴπδη καὶ λίαν ἴῃ 526. ἱ. 6. 
δ 15 ΤΏΟΤΒ ΘἸΏ ΡΔΙ16 [Π8ῃ πολὺν 5|ΠΠΡ]0.. 
1 ἰ5 ἴο θ6 ποίί664, πονγενθν, ἱμὰϊ ἄρα 
ΠδΓΘ βθεπηβ ἴο 86 δε ἴον ἃ ἂρ᾽ οὗ (866 
Ῥοτβοηβ Ργῖ. δα Ηβρο. ρΡ. χνὶ.), 1η170- 
ἀποίηρ ἃ ααθβίίοη οδ]ου]αίθα ἴοὸ [0]] 
508 ββριοίοπβ, ἃπα ποῖ [ὈΓΙμἸηΡ ἃ 
οοπμησδίϊοη οἵ δε 6α᾽5 50] Ποπὰν : υἱέ 
ψοῖι γιοῖ, τι} ἀἄθαν οἰ άγοη., ἰἶιι5 Θαιογα 
ΜΟΥ αἰραγ αγι58, ἰἰυϊπρ᾽ θυθτὶ ΓὉΥ πιαην 
ψθαγ5 ὅνδε Μοηκ. οη αγ. ΑἸο. 8551, 
Οὗ τπ5 : υἱέ ψοῖν ἐἤθλι, σαν ἐξ 86, πιὰ 
οἰιϊάγοη, ἐἰαΐ ἐἦιιι5, ἰϊυϊπιρ θυθηι [ὉΥ πιαγὶνῳ 
ψθαγ8, ο. 866 ποίβ οη 526. 

900. ἐξαιρεῖσθαί τί τινος 1ῖ5 ἴ1Π6 ἀϑαὰ] 
ΘΟΠΒίΓΙΟΟη : 8ἃ5 ΗἩβιοά, Α5ρ. 89. τοῦ 
μὲν φρένας ἐξέλετο Ζεύς. 1β0οΓ. Τοὺς 
φόξους ἐξαιροῦ τῶν πολιτῶν. ὍΠ6 11π6 
νοῦ ἃ ἴΠμ8 τηθϑῃ: διέ αὐ ἰοηρίν γὸ- 
ηιουΐηρ' σοηίθγίϊον Τγοην ψοι Γαϊδον, 
1. 6. γοἰϊουῖηρ πἴηι ἔγοην σοπίθηίϊοπ. ΟΥ 
σοηβί6. ἴπ5 : ἑακίηρ ατρα! ἔγοπι πιν- 
561}, 1. 6. φἰυϊνρ τρ πῃ φιιαγνοὶ τι] 
ψοιιν" ξαίπεγ. (ΟἿ 1Π15 '86 οἵ {Π6 σβϑῆῃ. 
586 414. 

901. τερείνην. “ΝοΙΙΠ6Υ τέρεινος, 
τερεῖνος, ΟΥ̓ τερεινὸς ΓΘ ἴῃ τιΞ86, Ὀαΐ 
ΟὨΪγν ὃ τέρην, ἢ τέρεινα. (ὐοτΓοοῖ {Π6τ6- 
ἔοτϑ τέρειναν.᾽ ἘΠπ|58]1. Οἷ τήνδε, 568 
49, 687. 

902. χλωρὸν----δάκρυ: οἵ. 918. “Ἡδε]. 
1208. χλωροῖς τε τέγγεις δάκρυσι σὴν 
παρηΐδα. ΠΕ Θριτῃθὶ 15 ἀρρίιθα ὈγῪ 
Εστρ. ἴο ωαΐογ, ἴο ωὐἷνπιθ, ἀηἃ το ῥίοοα. 
(Ηξεο. 126.) Ῥοτίιι5 ἰγαηβ]αίθβ τ ὈΥ 
“γεοθηῖο5 ἰαον πηι, νΥ Ἀιο ἢ 1 ἀο ποῖ οἰ ΘΑΓΙΥ 

ὉΠάογβίαδηα, 1 ταῖποῦ (Ὠϊηκ ἰἢδί 1(5 
ΤΠ ΘΔΏΪΠρ' 15 πωηιϊάθ. σαν ΟὈΞΟΌΓΕ 
15 πολιὸν δάκρυον, οαπξ ἰαογυπια, Π 6το. 
1209. ΕἸΠπι5]. “Χλωρὸς, γέθιι, Πἰοιινὶ5]ι- 
ἴηρ, ραίθ. ὅ0 ΒΒΆΚΘρθαΙο: “Απὰ νὰ 68 
186 ἤορΘ ἴο ἰἴοοκ 80 ρυγϑθη ἃπὰ ραίθ αἵ 
γγῃδύ ᾿ἴ ἀἸὰ 50 ἤβεὶγ 1᾽ δῆακϊηρ μαίε, ἃ3 
1,Αῖ, ραϊἰϊία πιογ8. Ορροββὰ ἴο ἀνῳ : 
ΚΘ νυ νψοοά 15 ΠΟΙ ἔγαρη θα ΤΠ Δη ρ, 66η,᾿ 
Βᾶοοη. Νέ, Κγ65ῖι, ΔΡὈ]184 ἴο σἢ 6686, 
ἴο ΠΟΙΟΥ͂, ἰο ὈΪοοά, ὅζο. Κα Κερθᾶτγθ 
88 “ργϑθη στὶείβ :᾿ ἃἂπα Βδοοη, “ἃ 
τη8η, ἰδὲ βίαιοι τονθῆρα, Καθρϑῖῃ 
ΠΙ8. οὐ νου Π5. ο,66η.᾽ [1 15 Δρρ!ϊεὰ 
αἰ50 ἴο ἰθαιβθ, ὑπύρθυ 1ῃ6 58 πὶ6 ποίϊοπ 
οἱ ἔγββδῆηβββ." ψαΙργ 5 Ευπάδιηθηΐαὶ 
Ὑνοτγάβ οἵ 1π6 Οὐβεκ Πᾶπρυδρο, Ηε- 
ΒγΘΠ 5. ΘΧρ δὴ 1 Ὁ ὑγρὸς, ἁπαλός. 
566 114.6115. 18χ. Ὅπὺβ αἷϑο Ευβῖα- 
1Π|ὰ5 οἰϊοά Ὀγ Βταποῖ οἢ ϑορῃ. Ἴ τας. 
849. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐπεὶ καὶ χλωρά 
ἐστι τὰ ϑάλλοντα καὶ ὑγρότητα ἔχει 

πλείω, διὰ τοῦτο καὶ ὑγρὸν δάκρυον καὶ 
ὙΠ» ὃ Εὐριπίδης φησί. “Σοφοκλῆς 
δὲ ἐν Τραχινίαις, χλωρὰν ἄχνην δα- 
κρύων ἔφη. ἩΙΠΕΓ ΔΡΡ]65 ἴΠ6 δβριιῃεὶ 
ϑαλερὸν ἴο δάκρυ, 1]. Β. 266. : ντῖῃ 1Π15 
Τρ πηπη ἀϑβοοϊαίθϑ ῃ 6 ̓άρα οἵ βἰΖθ, [] πε β5, 
ὦ ἴαγρο, ϑδιυοίζϊηιρ ἐθαγ. ΤῊ Τιι1η5 
ΔΡΡΙΥ [6 ψογὰ γϑοθη5 ἴο Ὁ6} 4176, ἃ5 6 
ἀο τῃ6 84]. {γθ8ἢ.: Ὑιρρ. ἤδη. νἱ. 674. 
ἈΙρατυμηᾳιθ ἴοῦῸ8 οἱ ργαία γϑοθηΐϊα 
ΤΊν 15 ΤΠΟΟ] τη 8. 

909. προθαίΐη μεῖζον, ἰφὲ ποὶ {16 πιῖδ- 
ΟΠλοΓ ργοοοθα ἰο α ργδαίο1' Θαϊογξ, ΟΥ̓ πται 
τὲ ποΐ ἐπι οιἱὲ ργθαίθ1: 1114, καραδοκῶ 
τὰἀκεῖθεν, οἵ προβήσεται. 

τὸ νῦν. “ΘΠου]ά να ποί τϑαᾶά τὰ 
νῦν 1 ΟΡΆ. ΤΊΆΟΙ.. 837. πῶς ὅδ᾽ ἂν 
ἀέλιον ἕτερον ἢ τὰ νῦν ἴδοι ; " Ἐ]τγΩ5]. 

904, τάδ᾽ -ἐκεῖνα, 1 οοπιηιοπα ἰ᾿ιὶς 
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γάμους παρεμπολῶντί Υ ἀλλοίους πόσει. 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ λῷον σὸν μεθέστηκεν κέαρ, 
ἔγνως δὲ τὴν γικῶσαν, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ, 

βουλήν" γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 

ὑμῶν δὲ, παῖδες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 

δοιιγ 86, ΠΟΥ ἀο Ϊ σοπθΘΉλη ΨΟΊΙΥ ΚΟΥ ΠΟΥ 601.- 
αιιοί. ὅορῃῃ. ῬΏ1]. 883. αἰνῷ τάδ᾽, ὦ παῖ. 

905. ὀργὰς ποιεῖσθαι, ἴον ὀργίζεσθαι: 
ποιεῖσθαι [ΓΘ αΘΏ.ΠΥ [ΟγΠῚ5. ἃ Οἰγουτη]ο- 
ας οη νὰ ἃ βυθβίδηϊινθ: 8ἃ5 τὴν μά- 
θησιν π.. ἴον μανθάνειν, Τῇ. 1. 68. 

906. “ΑἸ! τῇς Ῥαγ5 Μ5Ν5,, ΕἸ. δηά 
1,56. ἴᾶνα παρεμπολῶντος ἀλλοίους, 
ἃπὰ 1{ 118 Ὀ6. 16 ἴτπι6 γθϑαΙηρ, 58 05 
ΜΙ υΒοτ., να τηιϑὶ τοαὰ πόσεως ἴῃ (ἢΠ68 
6ηὰ οἵ [6 νεῦβθ. Αῃ δχϑιηρὶβ ἄοββ ποῖ 
ΟΟΟῸΓ ἴο ΠΊ6, ΠΟΙ πόσεος ΟΥὙἮ πόσεως 
15 "θα, τη θοῇ [695 ννῆογο 1 τηᾶκοθ ἃῃ 
ἸΆτηθιι5, ἃ5 πόλεως. ΒΙΡΆΠΟΚ βαβρθοίϑ 
τῃδῖ 1π6 τϑϑά!ηρ' ννὰβ [ὈΓ ΠῚ ΥΪγ αἰ θηΐ, 
παρεμπολῶντά γ᾽ ἀλλοίους πόσιν. Ῥθυϊ 
ἢ6 ΡΙΟΡΘΡΙΥ ρῖνϑβ ἱΠ6 ργοίδτθησθ ἴο ἐπὰϊΐ 
οἵ ΑἸΙάυ98. ΤΠ6 ὅο.ιο]. ΕΓ θα [68 ἐμοὶ 
ἴοῦ πόσει ἴο ἴπΠ6 δοίοτβ.᾽ ο)δογ. Τη 
ἴἌνου" Οἵ τῃ8 ἀαί. αἰτοῦ {Π6. ΘΧργθββίοῃ 
ὀργὰς ποιεῖσθαι ΔΊυβρτ, οἰ 88 αν, ΟΥ. 
1629. Ἑλένην μὲν, ἣν σὺ διολέσαι 

πρόθυμος ὧν Ἥμαρτες, ὀργὴν Μενέλεῳ 
ποιούμενος, Κ. τ. Δ. 80 «50 1]. Α. 284, 
αὐτὰρ ἔγωγε Λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν 
χόλον, αἩ ΡῈ} ἀραϊνιδὶ Δ οΠι 68. 

παρεμπολῶντι, οοηπίγαοίϊηο, ““Βγγαρ:- 

δ᾽ϊηρ τη. 1 Δἀάοίί, τοι παρεμπολάω : 
1Π 6 [οτὴ ἐμπολέω νν ιοἢ βοῖη6 [ΘΟ Χ]ΘΟηΒ 
ΘΊνΘ 15 ποῖ ἰδρηπγαΐθ : ὅορῇ. Τ τάοῇ, 99. 
καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ᾽ εὖ Πράσσειν, ἐπεὶ 
πύθοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ : ῬΠΙ]. 678. τί 
με κατὰ σκότον ποτὲ Διεμπολᾷ λόγοισι; 
ὅ86 Βργαηοκ οἡ Ατιβίορῃ. ᾿δο. 448, 

907. εἰς τὸ Δ. μεθ., πας οἰιαηρθα 07 
ἐ})6 δοίίον : Ψιτρ. “5.1. 281]. (ΟΟη51|1|ἃ 
ἔην πιθίλιις τοίεσεῖ, 7116 ρϑγί,, ρ αροτγῇ,, 
Δηά 8δ0ῖ. 2. οἵ ἵστημι ἀπ 1185 σομη- 
Ρουμπαβ μᾶνθ 8 [ΠἰΡΔΏΒΙν6 ΞἸΘὩ]Ποἃ- 
Ποη ; [Π6 ταϑὲ οἵ [6 ἴβηβϑθβ ἃ {π ὩΒΙΠν8 
ομθ: Μαῖίῃ. (τ. ὅτ. ᾧ 206. ΤΠὰθ 
αῦονβ 894. μεθέστηκεν χόλος, ΑὙΥΙΞΙοΡ!). 
ΡΊαῖ, 865. ὡς πολὺ μεθέστηχ᾽ ὧν πρό- 
τερὺυν εἶχεν τρόπων. 
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908, ἔγνως τὴν ν. --α βουλήν : ψοιι 
ἤαῦυθ ξογγιθα α δείἐθγν }ιαρηιθηΐ : οἵ, 770. 
Τρ. Α. 108. ἃ δ᾽ οὐ καλῶς Ἔγνων τότ᾽, 
αὖθις μεταγράφω καλῶς πάλιν. : 

νικῶσαν : Οἀ. Κ. 46. βουλὴ δὲ κακὴ 
νίκησεν ἑταίρων : 1]. Β. 876. ἐπεὶ τὰ 
χερείονα νικᾷ: {τ[15. Ὧθ6 οἵ ἴπ6 νϑιῦ 
νικάω 15. [τϑαθηΐ ᾿π ΤΠασγά 4685: 6. ρ. 
τι. 12. Ἦν γὰρ Περικλέους γνώμη πρό- 
τερον νενικηκυῖα, ΤῆυβΒ ΤΑΥΥ ΧΧΧΝΙΙ, 
19. Ηξο βεῃίϊβηϊα υἱοῖί. 

ἀλλὰ τῷ χρ., αἰϊποιιοῖ, διιξ βἰοιυίῳ. 
“ἀλλὰ νῦν χρόνῳ Βγαποῖ, ἤοτα {Π6 
γμθ) δ Αγ, ῬΔΑΪν, ̓ῃ ΠῊΥ ΟΡΙΙΟῃ. ἘΠῸΤ.᾿ 
ΑἸεχ. ἴῃ Βιοθεθυβ οχν. Ρ. 479. Οἶδ᾽" 
ἀλλὰ κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χρεών. 

ϑορἢ. ῬΒΠ]. 1041. Τίσασθε, τίσασθ᾽ 
ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ. 1 τ{π6γ6 6 δὴν 
τὰ ἃ ἀπάθγ ἰΠ8 το Ἰῃρ; οἵ τῃ6 
μιθηιδναπ, ἱ 5ῃουϊα ΡΓΘίδΥ σὺν χρόνῳ. 
Ιοη. 1604, Παῖδες γενόμενοι ξὺν χρόνῳ 
πεπρωμένῳ." Ῥογδοη. ΑΒ ἴΠ6586. πιθηῖ- 
ῬγαΉῈ 816 ἰγθαθθη  } ῦῖ ΤΘίευτθα τὸ ὈΥ͂ 
Ῥοιβοῦ, ἴπ6 [Ὁ] ονηρ το πιᾶτῖκ πη846 ὈΥ͂ 
ΕἸΏ25]. ἴὼ 1πΠ6 Μι5. Οὐ, 1. ρ. 486. 15 
γνουῃγ οἵ ποίιοθ : “Ὅη6 ΜΗ, ψμιοἢ 
Βναμοκ ΘᾺ }15. Πι θη ΥαΠΒ ῬΟΘΒΘ8568 ΥὙΘΓΥ͂ 
μιρὴ δυϊμουιν, Ἰμαβηηὰοἢ ἃ5 ἴΠ6 ἰοχί 
ν ὨΙοἷι 10 Ἔχ 1118, αἰ ποὰρ ΘΧ ΘΟ ΘΙ ΠΡῚΥ 
ΘοΥταρί, Πᾶ5 ὈΘΘη [685 ἰδ ρουθα 1 ἢ 
ὈΥ 1Π8 ἰΓδηβουθ6Υ5, ἴῃ {Π 61 ἀνγκυναρα 
αἰζοηηρίβ αἵ θιυθηαδίίοη, ἰδ τἰᾶΐ οὗ 
ΔῺΥ οἴμοΡ ΜΙ. ψῇϊο}}) μᾶ5 γοί Ὀδθη 
Ἔχδιηΐηθα," ΕἸτηβ]. οἱτθϑ αἶϑὸ ὥὅορῃ. ΕἸ. 
1019, αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς, ἀλλὰ τῷ 
χρόνῳ ποτὲ, Σθένουσα μηδὲν, τοῖς κρα- 
τοῦσιν εἰκαθεῖν : ΟὈδοΓγνΙηρ τῃδΐ ἀλλὰ 
τῷ χρόνῳ 5ϊρηῖῆθθ ἰαπάθην αἰϊφιιανάο, 
8Π4 15. ϑοιηθίιηη85 νᾶτιθαὰ Ὀγ ἀλλὰ νῦν, 
85 ἴῃ ὅόρῇῃ. ἘΠ. 411, Ὦ ϑεοὶ πατρῷοι, 
ξυγγένεσθέ γ᾽ ἀλλὰ νῦν. ὙΠ6 ρῇΓΑ568 15 
Θν! ἀθηιὶν ΘἸΠΙΡΈΙΟΔ] : ΒΌΡΡΙΥ εἰ καὶ μὴ 
πρότερον. 

910, “ὑμῖν ρ(ἀ. Μ55. ὑμῶν ἰΒ δὴ 
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πολλὴν ξθηκε σὺν ϑεοῖς προμηθίαν. 

οἶμαι γὰρ ὑμᾶς ἘΠ Ὲ γῆς Κορινθίας 
τὰ τ ὥτ᾽ ἔσεσθαι ἕ ξὺν κασιγνήτοις ἔτι. 

ἀλλ᾽ αὐξάνεσθε" τάχα ὃ; ἐξεργάξεται 
πατήρ 5 καὶ δεῶν ὅ οστις ἐστὶν εὐμενής ν 91 

ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥδης τέλος 
μολόντας, ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 

αὕτη, τί χλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας, 

στ ρέψασα λευ»ὴν ἔμπαλιν παρηΐδα, 

κοὺκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐ ἐμοῦ δέχει λόγον; 

οὐδέν" τέκνων τῶνδ᾽ ἐννοουμιένη πέρι, Μη. 

δηιθηἀδίοη οἵ δ [ὁ οη Ῥῆοη. 1475. 
Ρογϑοπ. ἘΜἸτη8]. τρίδιη8 ὕμιν : ψθιο ἢ 
ἱπαθραὰ ἀο65 ποῖ βθβθιὴ ρτθαῖ!Υ ἴο ΓΒΑ ΌΙΓΘ 
ΘΟΙΤΘΟΙΙΟΗ. 

πατὴρ ἴον ἐγώ: οἵ. 916. Βοίϊε σοτη- 
Ῥᾶγθβ [πνυ 1.20, ϑβεὰ αυἷἱὰ (Νατ8) ἴῃ 
ΟἸναῖ6. Ὀ6]]ΠΙοοβα ρί υτο5. ἈοπλαΪ 48 
Ν.Ιη Φ 5:Π}1165 Γθρ65 ρυίαθαΐ ἴογθ, ἄχ ο. 

911. ἔθηκε: ΕΠ Ππι5]. ΟΌδουνϑϑβ [αἱ {6 
τη 1416 νοῖο8 15 ΠΟ 6 [γθα θη Ὁ] υ564 ἴῃ 
500 ἢ ρἢγαβθβ : ὅόορ!. (Βά, Τ, 184, Πρὸ 
τοῦ ϑανόντος τήνδ᾽ ἔθεσθ᾽ ἐπιστροφήν: 
Α]. 86. Ἐπῃνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν 
ἣν ἔθου : ἘΠ. 1384. νῦν δ᾽ εὐλάβειαν 
τῶνδε προὐθέμην ἔγώ. 

“σωτηρίαν ΑἸὰ. προμηθίαν Α. Β. Ὁ. 
ΕἸ. Ῥ. προμὑθίαν 1,456. ΟΌϑετνα, τϑδάβγ, 
1Π6 ῬΙΌΡΓΟΒΒ ΟΓ ΘΓΙῸΡ. ἽΠὸ οορνῖβί, νν πὸ 
Βῃου ἃ γα ηβοσιῦθ τῃ6. ΜΙ 5. νν μι ἢ 1,845- 
ΘΔ ΓῚ5 υϑθά, σου ἃ ΡρτΟΌ Δ Ὀ]Υ ρον προθυ- 
μίαν." Ρυν 50}. 

918. τὰ πρῶτ᾽, ἴον οἱ πρῶτοι, ργΥἱγιοο8. 
Επτ. Οτ. 1256. Μυκηνίδες ὦ φίλαι, Τὰ 
πρῶτα κατὰ Πελασγὸν ἕδος ᾿Αργείων. 
Απβίορῃ. δη. 419. Νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ 
Ἔν τοῖς ἄνω νεκροῖσιν, Κἄστιν τὰ πρῶτα 
τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας. Ἡετοά. νγἱ. 100. 
Αἰσχίνης ὁ Νόθωνος, ἐὼν τῶν Ἐρετριέων 
τὰ πρῶτα. ἰχ. 77. Λάμπων ὃ Πύθεω, 
Αἰγινητέων τὰ πρῶτα. Αλ5ο.ι. Εἰὰπη. 486. 
ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα. Τῆυβ 
Τιιοτοῖ, 1.87. ργίπια υἱγογιιπι. Ον!ά, 
Απι. 1. 1.19. διπιηια ἀτισιιην Αἰγὶα 65. 
ἘΌΓΊΠ686 ἃ Πα οἴποι ΘΧἈΠΊΡ[65 8566 ΒΙοιηΐ, 
οἡ ἤδλβοῃ, Ρ6ῖ5.1. Τάδε μὲν Περσῶν---- 
Πιστὰ καλεῖται, ἴον οἵδε πιστοί. ΜΙ ΔΊ. 
Οτ, α΄. ὶ 498. 
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» σοῖ, 1.6. Ἀογθα {ον : 85 ἴῃ 1011]. 
κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ἔτι. 

914. ““ ἐξεργάξεται (ὐ. ννίοῃ ψουϊὰ 
ῬΘΡΠαρ8. Ὀ6 ἃ ΤΠΟΓ6 5018 0]68 ἴΘη56, 1} 1ἴ 
Ὑγ 618 Οογΐαϊη [Πδὶ 1Π6 ἱΓᾶρΡῚΟ το 5. ἀθθά 
115 Ταΐατα.᾽ Ῥόγθοα. ΤΊ ἰθυτ]ηδί:οη 
-- ἔω ἴογ ---- σω τὴ ἴΠ6 Γαΐ. 15 ρΘΟΌΠΪΙΔΤ ἴο 
[Π6 Τοτῖο ἀἰϊαϊθοῖ : 586 Μαίἢ, στ, στ. 
δ 174, ΤΠ ργϑβθηὶ ἐξεργάζεται την 
Ὀ6 ἴακθὴ ἴῃ 15. βιΓἸοἵ βρη βοδΊΠΟΩ : ἐς 
αἱ {εὶς πιοπιθγυὶ τυον κἶπιΡ᾽ οὐ ΟΥ ὁἢ δοἰϊηρ᾽: 
ΟἴθθγννΊΞθ, 85. Ε]ΊΏ5]. ΟΌβοσν 685, ἴΠ6 ὈΓΕΒ. 
15. ποῖ ἀηυϑι8]} ἴον ἰῃ6. ἴαΐ. : οἵ, 978. 
994. ΖΞ.ἢ. Αρ. 129. Χρόνῳ μὲν αἱρεῖ 
Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευθος, Πάντα δὲ 
πύργων Κτήνη πρόσθε τὰ δημιοπλήθη 
Μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον : Ῥ͵ΟΠῚ. 
8610. Οὐταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσ- 
φόρος Κρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ 
πημοναῖς Δύαις τε καμφθεὶς, ὧδε δεσμὰ 
φυγγάνω, ὅοἶιο]. φεύξομαι. Οἷ, ν. 
978. 

9106. ἥθδης τ., {16 ρογὶοά οΥ τπαζιιγὶξῳ 
ΟΓ πιαγιϊιοοὰ : ἃ5 γήρως τ., Αἰο. 415. 

917. ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν, τῃ6 (Οοτη- 
{πὰ πὶ ΠΟΌΪ65, νυ πο σνγοῦ]ὰ παίιγα }Π]ν Ὀ6 
7Θ ]ουβ οἵ [15 ργθίθῃβι οη8, ἃ5 ἃ [ὈγεΙ 6", 
ἴο ργθοβθάβθῃοε ἴῃ στϑῃκ. 

918. “αὐτὴ σοἸητηοηϊν, αὕτη ΠΕΙΞ ΚΟ. 
Ῥογϑοθ. 186 ριοποιη οὗτος 15 ἴῃ 
αϑϑά ἴῃ Δυγαρί. ΔΘ ΘΘβ68 : 85 πα, ΑἸΟ6. 
789. Οὗτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς 
βλέπεις : ΑἸ βίορῃ. Αν. 1199. "Δκου- 
σον, αὕτη, λιθιι8 ἔτι: 8686 ΝΊΡΘΡ, Ρ. 488. 

921. Α δομηπιᾶ 15 ρδορή ἃϊ ἴΠ8 δπὰ 
οἵ 115. ὴ6 1ὴ Ῥοιβοῃ β θαϊίοη, ἂ5 1 
Μεάθα μαὰ θβθῃ ἀΠ8 018 ἰο σοπιρίεῖβ 
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ἴα. ϑάρσει νυν" εὖ, ̓ γὰρ τῶνδε “ήσομαι πέρι. 
Μη. δράσω ταδ᾽, οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις" 

γυνὴ δὲ σῆλυ, κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 
ϊα. τί δῃτα λίαν τοῖσδ᾽ ἐπιστένεις τέκνοις ; 92ὅ 
Μη. ἔτικτον αὐτούς" ξῇν δ᾽ ὁ ὁτ᾽ ἐξηύχου τέκνα, 

εἰσῆλθέ μ οἶκτος, εἰ γενήσεται τάδε. 
ἀλλ᾽ ὥνττερ οὕνεκ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους, 

τὰ μὲν λέλεκται, τῶν δ᾽ ἐγὼ μεμνήσομιαι. 

ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾽ ἀποστεῖλαι δοκεῖ, 930 
κἀμοὶ τὰἀδ ἐστὶ λῷστα, γιγνώσκω καλῶς, 
μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ, μήτε κοιράνοις Ὅς 

ἴΠ6 βθηΐθπορ [Πτουρὶι ννθορῖπρ. ἘΠΠ18- 
Ἰθν ρἰδοθβ ἃ [Ὁ]] βῖορ, πα παθγβίαης 5 
δακρύω. 

9022, Τῇυβ 1,.. τῶνδε νῦν δήσομαι 
Β. Ὁ. ΕἸ. τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω ΑἸά. Χ, Π. 
760. Ρογβϑοη. (Οἵ, 66. ἘΠ]π|5]. Πὰϑ5 
Βῃοννῃ ΟΥ̓ Πα ΠΠ]ΘΙΌ.5 Ἰηβίϑη 65 {Πα [Π8 
τη 144] 6 νοὶα 8 15 τη 18 σογγθοῖ: ἱρῃ. Α. 
672. Σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι, ϑέμενος εὖ 
τὰἀκεῖ,. πάτερ: Ηδτο. Ε, 604. πόλιν τε 
σὴν Μὴ πρὶν ταράξῃς, πρὶν τόδ᾽ εὖ 
ϑέσθαι, τέκνον. 

924. ““Τῃυ5 Α]4. 1,456. Χ, Π,. 747. 
ϑῆλυς, Βταποκ ἤροηι τπ6 ΜΙ. Α., ννῃΊοἢ 
Π6 ἀείβηἀϑβ Ὀαἱ 1]. ογϑοη. ἘΕἸΙΏΒΙοΥ 
Οἰΐε8 ἔγτοπὶ ἃ ἔγαριη. οἵ (6 1) 8ηδὲ: 
Ἔρως γὰρ ἀργὸν κἀπὶ τοιούτοις ἔφυ. 
Τῆς σομβίγποίίοη. 15. ἰπη]αῖθ ἃ ὉΥ (ἢ 6 
Τιαὔη8: διτγρ. 450. ἵν. 669. ψδιυμῃ οἱ 
τη τα Ὁ116 βϑιη ρον Εδτῖπα : 6]. 11. 80, 
Ττιβίθ Ἰὰρυ5 βῖα 15. 

ϑῆλυ, 8061, ἰοηιάου: ὥορῃ. ΤΙΆΟΉ. 
1064. Γυνὴ δὲ ϑῆλυς οὖσα. 

9025. “τί δὴ τάλαινα Α. Β. Ὁ). (οι, 
ΕἸ. ΤΠ Ῥ. Ἐὸν τοῖσδ᾽ 4130 σοῖς ἴῃ ΕἾ, 
Ῥ.᾽" Ρογϑοη. Οἡ ἴπθ φυδηίίν οἱ λίαν, 
5686 Ῥοιβοηβ διρρ]. Ρ. ἸΧ. 

926. “ζῆν 1880, Α]ὰ, [{πἸ|5. αἶβο 
ΕἘΠπ151.7 ἐξηύχουν Θοπιπηοη]ν : ἐξηύχου, 
νν Π]ο Βάγηθ5 βάϊθὰ ἤΠΌτη οΟη]οἴα 6, 
158 σοπῆιτηρα ὈΥ ἴΠ6 Μ5. (ὐ.᾽ ΡογϑβοΉ. 

Θ27, οἷκτος ΘΙ ᾿Π 0165. ἃ [θα]ϊηρ' 
οὗ δοηινηιϊδογ αἰΐοη ΘΧοϊῖϊθα Ὀγ ἴπ6 τἰ- 
ὁογἰαϊπίῳ οἵ {Ἰ6 Ταατα ἀθδην οἱ [μθν 
οὨΠ]Π ἄγη, δηὰ {ποθ ίοΓῈ 15 ῬΓΟΡΘΙΥ ἴο]- 
Ἰοννβά Ὀγ [6 ρᾶτγίῖο]8 εἰ: οἱ, 187. Χβη. 

ΑπδὉ. 1. 4, 7. οἱ δ᾽ ᾧκτειρον, εἰ ἁλώ- 
σοιντο. Ῥοῖί(θν : ““ννῇθῃ 1ῃγ νυ βἢ ννὰϑ 
Ὀτθαϊμ θὰ ΤΠδΐ τποῪ πρΐ 11ν6, ἃ Ρἰϊο- 
οὐδ 1μβουρῃί ἅγοβθ, [ἢ ἴμαι τῖσαι 06!" 
ΤῊ. 185. οὴ6 οἵ ἔνο ρᾶββϑᾶρθθ, ψῃ ] ἢ 
Τνηϊηρ ἴῃ [118 ΤΥ ηβ]δομ οἵ Αὐ]ϑίου]β 
οη Ῥοβίγυ, Ρ. 296. βᾶγ8 ἴῃαΐ “Ξ 6 οου]ὰ 
ὨΘΥΘΙ ΓΕΔα ψιῃουΐ 5 ἀθιηηρ," ΤΠ 
ΟἴΠΘΓ ἰ5 ἴῃ ἴῃ68 Ε]θοῖγα, ν. 1200. 

928. ἥκεις, ψοιν Παυθ σοπιθ: 566 Προ. 
1. εἰς ἐμοὺς Ἀ., ἴο α ΘΟῊ ΓΟΥΘΉΟΘ ιυὐἱίἢ, ηι6 : 
οἵ. Μδῖμ. ατ. στ. ὁ 466. 2. 

929, “ μνησθήσομαι 644. Μ55. Χ. 
Π. 836. Βὰϊ ἴῃ ἴΠ6 ΜΕ, Α. τίρῃν 
μεμνήσομαι ἃ5 ἃ νΤΟυ5 ΓΘΔΑΙηρ, ΤΠ6 
ἐγαρὶο αὐτο 8 αἰτυαῃς 186 {ἢ 6 ἰα ον" [Ὀγγι 
9 Τ]υὶβ υϑγὺ, νυ [16 ἢ. 15 150 ϑῃηρ ογϑά ἈΥ͂ 
Ἡοπιθν, 11. Χ, 820. πόρον {0 ον ΘΥ. 
ΤΠ 881ὴ6 τη Υ 06 5814 οἵ κληθήσομαι 
δηα κεκλήσομαι. Βαϊ ΤΠ6.ὺ 086 ᾿πα!|- 
θγθη]ν βληθήσομαι ἃπὰ βεθλήσομαι.᾽ 
Ῥογ ϑ0Ή. 

990, “Τῇυβ Α. 1. Ε]οΙ. ϑοοογάϊηρ 
ἴο  ΄αἰοῖκ. οη Ρῆοη. 790. (798.) ἀπο- 
στέλλειν ΑἸα." Ῥογϑοη. ἘἾτη8]. εἰΐϊθβ 
Τρῆ. 4. 748. ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἂπο- 
στεῖλαι δϑέλων. ““ἼΠ6 1Ἰηῆη. οὗ [Π6 δογ. 
15 οἴἴθῃ ρυΐ ΠΟΤ νγα βῃου]α ἢᾶνο ὃχ- 
ΡΘοίρα ἴπ6 ᾿πῆη. οἵ (6 [αϊ.: Ὀυΐ νν8 
τηυϑὲ οἴζθη τϑηθι {115 τη, δοῦ, ὃν ἴῃ 8 
ΡΓΕΒβθηΐ. Τἤῇπο.ῖν. 70. Λέγων ἐν ἐλπίδι 
εἶναι ἀναλαθεῖν Νίσαιαν, Ἰηϑίθαά οἵ γν ΠΙΟἢ 
ΐ ννὰϑ ΘΧΡΓΘΒ566 Ῥγονίουεῖν, οἰόμενος 
τὴν Ν. ἔτι καταλήψεσθαι. ἀνάλωτον: ν.9, 
ἐλπὶς γὰρ μάλιστα αὐτοὺς οὕτω φοθηθῆ- 
ναι." Μαρμ, α΄. τ. ᾧ δ06. 2. 
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ναίειν" δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις" 
ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ: 
παῖδες δ᾽ ὅπως ἂν ἐκτραφῶσι σῇ χερὶ, 936 
αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ Φεύγειν χθόνα. 

Ια. οὐκ οἷὸ ἀρ᾽ εἰ πείσαιμι" πειρᾶσθαι δὲ χρή. 
Μη. σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς 

γυναῖκα, παῖδας τήνδε μὴ Φεύγειν χθόνα. 
1α. “μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγὼ, 940 

εἴπερ γυναικῶν ἐστὶ τῶν ἄλλων μία. 

Μη. ξυλλήψομαι δὲ τοῦδε σοι κἀγὼ πόνου" 

πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽, ἃ καλλιστεύεται 

994. ἀπαίρομεν, [6 ΡῬΥ65. [Ὁ [116 
αι, : οἱ, 914. ἘΕἼἸΠ,5], ργθίευβ ἀπαροῦ- 
μεν: οἵ. 848. ΤἼΘ ΘΠ ρ5 18 15 βαρ! θὰ 
1ηὴ ΕἸΘοίν. 774. ἐπεὶ μελάθρων τῶνδ᾽ 
ἀπήραμεν πόδα. ΓΙ. Πεο.95]. 

097. ““ἼΠ6 σοτϊητηοη τρϑά!ηρ' 15, οὐκ 
οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, νγΐΕΓ6. 1Π86. σΟηΒίγ. 
νου 6, εἰ πείσαιμι ἂν, Ὀὰπὶ {Π|5. 15 
Ἰᾶγθῃ. 1 να {πϑγθίοσθ οπδηρσεα ἃ 
Ἰθῖῖον, συ ιοἢ 15. οἴτθη σοηϊουηἠοα ννῖἢ 
ἴΠ6 οἴποῖ: [οἷς ῬΏοη. 1672. Ρογϑοη. 
“ὙΠαῦ ἢθ ἢὰ8Β ἄοπθ 80 ΘΡΓΟΠΘΟΌΒΙΥ, 18 
δνιάθης ἰτοτὴ [Π6 δχατηρίθβ ἁἀάἀυσοα Ὦγ 
Μαῖῆ. ατ. τ. ὁ 598. ὁ. Ευτ. ΑἸο. 49. 
Λαξὼν ἴθ᾽" οὐ γὰρ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμί 
σε: [1ῃ18. τϑδάϊηρ ΔίοΩΚ. τρί! :} 
Ανιβϑίορῃ. ἂν. 1018., ὧς οὐκ οἶδά γ᾽ εἰ 
Φθαίης ἄν. Τί {Π|| ράτίϊο]6 ἂν Ὀ6 οτηττίεα, 
1ῃ6 56η88 σου α τθα γα ηοὶ οὐκ οἶδα εἰ 
πείσαιμι, Ὀκὶ οὐκ οἶδα εἰ πείσω. ΒΊοΙη 
1ῃ6 οοπίοχί 1ἰ 15 ονιἀθηΐ [δῖ {Π6 ννου ας 
οὐκ οἵδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι ἤᾶνθ 106. Θ81ὴη8 
τη 8 ηΙηΡ ἃ5 φόβθος εἰ πείσω, ν. 187. 1.6. 
ΦΘΥΘΟΥ υἱἱ ρον ϑδιιααθιιηι, 1101. β}ιυι0 16 Ρ6}- 

διιαϑγηι. ΤῊ15 1 ποίθ, θθοϑιβα {Π6 
Οτεείς οὐκ οἶδα εἰ ἀηα {π6 Τ τη πθϑοΐο 
απ ἀο ποῖ 6δοΙΏ01468 ; ὑπ Ἰαϊῖον Ππανίηρ 
Δ Δἰητιηδίινα ΘΘη86 ἴῃ ροοα Δυϊ ΠΟ 8 ; 
Ὀὰΐ 1Π6 ἴοτταθν πη ρ᾽ γἱησ ΕἸΓΠ 6 ἃ ῃθρἃ- 
ἰἰοη, Οἱ ἂἃη πηοθιίαϊηΐγ, ἃ5 ἴῃ ν. 7]. 
ὃ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε, Οὐκ οἶδα." 
ἘΠ]Ιη581. Βοῖῃ Μὸοηκ (ΑἸΪο.]. 6.) ἂηὰ 
ΘΟΠοΙ εἴ. σοΙμοιάβ τη ΕἸ ΤΉΒ]6Υ᾽Β Γθαβοη- 
Ἰηρ Οὐ 1ῃ15. ρᾶᾷββεσθ. ΜΠΠῈῺΟΠ Ππαά οοη- 
]θείατοά, Οὐκ οἶδά γ᾽ εἰ π., Μα8. Οἱ. 
ι, 285. τἢπ:8 ἃ͵8ο Β]οπηῖ, ἴῃ ΑἸς. 1. α. 
ῬΙΌΡΟΒΕΒ : οὐ γὰρ οἶδά γ᾽ εἰ π. σε. 

998, ἀλλὰ, ἐλόη, αὐ ἰοαξί : 566 Ηρα. 
991]. 

αἰτεῖσθαι πατρὸς, ἐο δο5 ὁ, πον ξαίπον, 
ἃ ΒΙΠ ΠΑ ΘΟΠΒΙΡΟΙ]0η, ΙΓ ΠΟα ἢ οἴἢ ον 
νΘΓῸΒ Οἱ ἁ 51Π}118 7 ΠΩΡΟΥΪ, δέομαι, προσ- 
δέομαι, χρήζω, ἃτϑ [ΟἸ]ονν 64 Ὁγ ἃ ρβη.: 
568 Μδμῃ. στ. στ. ὁ 992. ὕὉπαοιβίαπα 
παρά: οἵ, ν.1151]. 

᾿ς 099, “ Τ[ηβίοδα οἵ 1Π6 οἴαιιβθ, τήνδε 
μὴ φεύγειν χθόνα, ννῃῖο ἢ πα (Π]η1κ5 οἹ]- 
διηαΐθβ ἰροιη ν. 936.. Ῥσιιηοκ ἢδ5 δαϊεά 
σοὺς ἀφιέναι φυγῆς." Ῥογϑοη. (, Ηδο. 
600. ἘἸΙΏ8]. γεΐουβ ἴο Ροθη. 488. 496. 
5. 8 Ἰῃβίδηοθ οἵ ἃ 51Π}118 ΤΘρΘΓΓΙΟΏ. 

940. καὶ ---α γε, απὰ ἩΙΟΥΘΟΥΘΥ, οἷ 
φιμϊα!θΉ. 

941. εἴπερ ---- μία : 1 9].6 15. {ϊκὸ ἐδ 
γεδί οΓ΄ ̓ ιθν δθας Ξ6Π0]. εἴπερ φίλανδρός 
ἐστι, ταῦτά μοι πεισθήσεται. 

942, ξυλλ. --α πόνου: [ αἰ50 ευἱ{ϊ ἰαΚὸ 
ραν ιὐἱἢ. ψοιῖι ἔπ, {Πιὶ5 ἰαδοιν. ““Α φβη. 
1ῖ8. Ῥὰϊ νυνὶ την 6 Ρ05. νυ ΠΟ ἢ ΒΡ 
ῬΔΡΓΟΙρΡἃ ΙΟἢ, ΟΥ ἴῃ γγῃ 0} {Π|5 1468 15 
ΠΏΡΠΙΘα : μετέχειν, κοινωνεῖν τινὸς, ὅζο. 
ἰο ραγἰϊοϊραίε ἦν ατῳ ἐἰῖιιρ', ἴῃ 6 Ἰρ6- 
80η8] μέτεστί μοί τινος. Ῥιπα, Ῥ. 11. 
169. οὔ οἱ μετέχω δράσεος. Χροη. Ἀξρ. 
1,46. 1. 9. τοῦ μὲν γένους καὶ τῆς δυνά- 
μεως κοινωνοῦσι. Τῇαύσ. ἵν. 10. ἄνδρες 
οἱ ξυναράμενοι τοῦδε τοῦ κινδύνου. ϑορῇ. 
(Εά. 6. 567. ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὧν, χὥτι τῆς 
ἐς αὔριον Οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν 
ἡμέρας. ΜΜαίιῃ. αν. Ον. ὁ 859. 

943. ἃ καλλιστεύεται, 1.6. ἃ τῶν νῦν 
ἐν ἀνθρώποις ὄντων πολὺ κἀλλιστά 
ἐστι. “Ἴῃ8 σβϑη. 15. ρυῖ νι νοΓὉ8, 
Δα] 6 οῖν 68, ἃτιὰ δανοτῦβ, νυν ἢ]οἢ ἅτ Ὧ6- 
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τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἷὸ᾽ ἐγὼ, πολὺ, 

λεπτόν τε πέπλον, καὶ στέφος χρυσήλατον 

ἀλλ᾽ ὅσον τάχος χρεὼν παῖδας Φερουτα 

945 

κόσμον κομίξ ζειν δεῦρο προσπόλων τινα. 

εὐδαιμονήσει, δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία, 

ἀνδρός τ᾽ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ᾽ ὁμιευνέτου, 

κεκτημένη τε κόσμον, ὃν ποθ᾿ ἡ Ἤλιος 9560 

πατὴρ πατρὸς δίδωσιν ἐ ἐκγόνοισιν, οἷς. 

λάξυσθε Φέρνας τάἀσὸς, παῖδες, εἰς χέρας, 

τνοὰ ἴγουη βαροϑυ]αίνεθ, οὐ ἴῃ τ Π]Οἢ 
ΠΎΘΤΘΙΥ 1ῃ6 1468 οἵ ἃ ἄθρτθθ οἵ φρσείει- 
ΔΌΪΘΠΘ55. 15 ἐπι ρ 166. 11. Ζ. 460. Ἕκ- 
τορος ἧδε γυνὴ, ὃς ἀριστεύεσκε μάχε- 
σθαι Τρώων ἱπποδάμων, Ἰ. 6. ἄριστος ἦν 
Τρώων. Ἐπυτ,. ΗΙρΡΡ. 1009. πότερα τὸ 
τῆσδε σῶμ᾽ ἐκαλλιστεύετο Πασῶν γυ- 
ναικῶν ;᾽ Μαῖίιῃ. α΄, Οὐ. ὁ 3570. Μοηκ 
Οὐ {{18 Ἰατῖο ραββαρ8 οἰΐθβ 1Π6. 1ΙῺὉ]]ονν- 
1ηρ᾽ ΔΙ ]ΟῊ Δ] Ἰυδίαησε8; Ηετοά. ν]. 6]. 
τὴν δὲ, καταψῶσαν τοῦ παιδίου τὴν 
ΠΕ ΩΝ εἶπαι, ὡς καλλιστεύσει πασέων 
τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν : νἱῖ. 180, τῶν 
ἐπιβατέων αὐτῆς (86. νηὸ5)} τὸν καλλᾳ- 

,, στεύοντα. 
945. ““ πλόκον ἴογ στέφος Β. Ὁ. ΕἸ. 

Ρυγϑοη. ἘΠΙη5]. ἢὰ5 ἃ τεα 115 τϑαὰ- 
πῦν μ θῶ: 

948, οὐχ ἕν, ἀλλὰ μ. Αἡ ᾿ηπβίδποθβ 
οἵ τ8 ἤριτϊα λιτότης, νν]ο ἢ 15. 11π5- 
τταῖϊθά Ὀγ Ιου, α]οβ5. οα βοῃ, 5. 
ὁ. ΤΠ. 100. πάταγος οὐχ ἑνὸς δόρος : 
Εν. Ογο]. 518. Στεφάνων δ᾽ οὐ μία 
χροιὰ Περὶ σὸν κρᾶτα τάχ᾽ ἐξομιλήσει: 
Βυρρ!]. 108. οὐχ ἕνα ῥυθμὸν Κακῶν 
ἐχούσας. (ΑἸ τ. 1. 98. καὶ οὐχ ἕνα 
πύργον ὀπάσσω. Ποῦ. (τη. ἱν. 9. 92. 
(ὐομβα! 48 πο τυγεῖτι5 ἈΠΗ]. 

949. "Τὴ ΜΙ. Α, Ἔχῃ 15 τῃ15 ΠΠΠ6 
ἴῃ ἴΠ8 τηλΓρΊη, ἃπ4 τϑαβ ἀνδρός τ᾽, 
1,56. ἀνδρὸς γ΄. ΑἸΑ. ἀνδρός γ᾽, ΨὨΙΟῊ 
5 ἃ͵50 φορά," Ῥογθοη. ἼΠ6 ρῥδΡΟ]6 
γε ρετθᾶρξε σοηνθυβ ἃ ἢ ἸΤΌΠΙΟΆ] 56η86, 
νν οἢ Δίραθα ννουὰ Ὀ6. δηχίομῃβ ἴὸ 
οΟηΘ68]. 

095]. πατρὸς πατὴρ ΕἸ]Πη5. Ἡεβὶοά, 
Τῆρορ. 958. Αἰήτης δ᾽ υἱὸς φαεσιμθρό- 
του ᾿Βελίοιο Γῆμε, ϑεών βουλῇσιν, 

Ἰἰδυίαν καλλιπάρῃον. Ἡ δέ νύ οἱ Μή- 
δειαν ἐΐσφυρον ἐν φιλύτητι Γείνατο. 

δίδωσιν ἴον ἔδωκε: ἴ[ῃ5 ν. 1519, Ηρο. 
641. 1116. Μειεῖι, Ὑ ιγρ. 42 η. 1χ. 96], 
ααἱ, 862. 

οἷς : ““ ἑὸς, ἐὴ, ἑὸν, ᾿ΐδ, ἴῃ 188 5ἰη- 
σα}. ΟὨἶγ ἴῃ ἴπ6 Ιοηϊς ἃπα [)οτῖς 
ννΓΙΘτβ5, δη ὦ ἴῃ ἴῃ6 ροθῖβ. [ηβῖϑϑα οἵ 
ν] ἢ 15 αϑε4 ἰΠ6 ΔΟὈΓΘνιαίθα ἔτι ὃς 
Π. Τ΄ 999. Ζ. 170. Ηδτοά. 1. 206, ἘπιΓ, 
ἘΠ. 1206. Νοίέλον' ἐ5 Θυθγ τιδο ὃψ {ἢι6 
Δὶς ῬΥῸ56 υγῖίογ5, ΤΆΤΘΙΥ ὈΥ [Π6 Αἰιὶςο 
Ροεί8. Μδῖ}, ὅτ, τ, αὶ 149. ΤἸταβ] εν 
ΟἸΐθ5 τοι ῬΙαἴο ἀβ Ἀερ. 11. Ὁ. 394. Α. 
κατεύχετο τῖσαι τοὺς ᾿Αχαιοὺς. τὰ ἃ 
δάκρυα ταῖς ἐκείνου͵ βέλεσιν, Ὀπΐ 85 1ῃ]5 
15. ἃ τϑίδγθηςθ (ο 1]. Α. 4]. 1 ἀο68 ποὶ 
ῬΘΓΠΔΡ5 ἀἸβρήονα ἴΠ6 βϑδογίοη οἵ Μδιϊ- 
1ῃ1ώ5 νι ἢ τοβρθοῖ ἴο {μ6 Αἰὰς ρυοβα 
νΙΐθτβ.Ή ΤῊΘ [Ὁ]]Ποννῖηρ ᾿ηβίϑηοθθ ἃΓῈ 
Δαἀασοα ὈΥ Πἰπὶ [γοτῃ {Ππ| ἱγαρβαϊδηϑ : 
λιτῶν τῶν ὧν 456}. 5. ο. ΤῊ. 698, ὧν 
παίδων ϑορῇ. (Εα, Ο, 1699. τῶν ὧν 
τέκνων ταοἢ, 266. τὸν ὃν προσμένουσ᾽ 
ἀκοίταν δ25. τῶν ὅπλων τῶν ὧν ΑΔ]. 442. 
Ἐπτ. Ηδε]. 1194. ὧν ἀλόχων, ἴτομ) Μαϊ- 
{Π126 5 δῃηθηάδιοη. Τη ἤβοῃ. Αρ. 519. 
ΒΙοΙα , Παϑτβϑιοσβα αὐτόχθον᾽ ὃν πατρῷον 
ἔθρισεν δόμον, ἴον αὐτόχθονον π. ἃπὰ 
ΒΌΡΡΙΙΘα δὴ δα! οη8] ᾿ηβίϑηθθ ἔγοπι 
ϑορὶι. (Εα. Τ΄. 1248. τοῖς οἷσιν αὐτοῦ. 

952. λάζυσθε: εἴ. 1218. ΤῊΙ5 [ὉΓΠῚ 
ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ Αὐϊβίορῃ. (1ωγ5. 209.) θυϊ ποὶ 
ἴῃ “βοῃν 5 ΠῸΡ ΘΟρΠΟΟ]65. 

φέρνας ὅςΠο]. λάδετε τὴν ἐμὴν φέρ- 
νην, ἣν εἰσηνεγκάμην τῷ πατρὶ ὑμῶν, 
καὶ ἀποκομίζετε τῇ νύμφῃ. Βαϊ 1 τῆ6 
ννοιὰ φέρνας ἤθΓΘ 5ιρῃϊῆρα ἐἢ6 ρογίϊοι 
{παι Μειθα ὑτοιρῇῃϊ ἴο ἢ 1 μυβ θα πα ὁ 
ΠοΓ τηᾶρηαρο (οἷ, 296.), Βῆ86. σου]ὰ πῸ 
Ἰοησοῦ αν 6 ἀϊβροβαὶ οἵ 11, δῇ 8 
τ δὲ ἀμ οΥβία μα 11 ΠἸΟΓΟΙΪΥ ἃ5 ὦ ΡγΈθηΐ 
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καὶ τῇ τυράννῳ μακαρίᾳ νύμφῃ δότε 

φέροντες οὔτοι δῶρα με ςαπτὰ δέξεται. 
Ια. τί δ᾽, ὦ ματαία, τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας ; 9566 

δοκεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων ; 
δὸ ρκεῖς δὲ χρυσοῦ: σῶξε, μὴ δίδου, τάδε. 
εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 
γυνὴ, προθήσει χρημάτων, σάφ᾽ οἷὸ᾽ ἐγώ. 

Μη. μή μοι σύ" πείθειν δῶρα καὶ )εοὺς λόγος. 960 

χρυσὸς δὲ κρείσσων μυρίων λόγων. βροτοῖς. 
κείνης ὃ 0 δαίμων" κεῖνα. νῦν αὖξε , ϑεός" 

νέα τυραννεῖ " τῶν δ᾽ ἐμῶν παίδων φυγὰς 

ψυχῆς ἃ ἂν ἀλλαξαίμεθ᾽, οὐ χρυσοῦ μόνον. 

οὐ ἐΠι6 πιιιριϊαῖδ οΓΓ απιοίιθν ; πθαν]ν (Π 68 
ΒΔΠ6 ἃ8 δῶρα 781. ΕἾἸτη5]. Ταΐδιθ ἴ0 
ϑϑηθο Νρα. δ75. Πάς ποβίγα παῖϊ 
ἄοηα πιιθογίϊ Γογατέ. 

959. ““τυράννων 1,856. νν ὨΙοἢ τὰδῪ δ8 
ἀεἰθη 64 οἢ βοιὴβ στο υπηάβ.. Βα Ψν 5665 
ἴο ΟΥ οἰ παῖθ ἔγοτη ἴΠ8 ἰοίὰ βῈ Ὀβογιρί. ἢ 
ΡΟΥΘΟΝ. ὍΘ ν. Ὁ. 

054. ““σώματα ἔχοντες ---- οὐ μεμπτὰ, 
Χϑη, Ογτορ. Ρ. 107. εἀ. Ηαἴον. ΔΗ]ῖου, 
Ῥαν, Τιοϑὶ χὶ, 848, πὸ αθϑριοαὐίο οἽ[ .᾽ 
6Ἰ 7 ἸτῚ ΠῚ Ρ. Ἰθὼ: 

965. ὦ ματαία, αὖδϑιιγα, «ἰγι]ι1γι]κὶηρ; 
τυογπατι: “ οἵ, 152. 884. ὦ μάταιε, 4 5ςἢ. 
Ῥτοῖη, 1007 (ΞΞ1095). Α ἰουπλ]ὰ 
δοηνουίησ ἃ ρθη |8 δχροβίυϊατοη.ἢ 
δοϊιοῖ, 

059. “ὍΤῇυβ ΑἸά. σάφ᾽ υἷδ᾽ ὅτι 
Τ,45.0.᾿ Ρογδοη. (ΟἿ 1062. ΒΙοιηί. οἡ 
ΖἜβοιι. 8. ς. ΤῊ. 518. ργβίειϑ [Π6 ᾿ἈΈΠῈΡ 
γϑδήιησ, ἃ ΓΠοση, 1638. ζῶσά Ύ ἂν, 
σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. ϑορῃ. Απί. 276. πάρειμι 
δ᾽ ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι. 

960. μή μοι σὺ, 56. τοιαῦτα λέξῃς : 
αο ποΐ βαν 80, ΟΥ̓ 4 ποΐ, 1 γῬγάν οιι, 
γθ)εοὶ πᾷ ρὶ δ: ἴῃ6 ρτοποὺῃ σὺ 15 
[γβαιιθη1 }ν τι5θ νυ [Π86 6]]Π1|ρ515 οἵ ἃ 
νΘΡῸ νυ Π]0}} 15 ἴο Ὀ6. ΞιΡΡ]1Θα ἔλοπὶ [ἢ 8 
οοηΐαχί: Εὐτ. ΟΥ. 1089. Σὺ νῦν μ᾽ 
ἀδελφὲ, μή τις ᾿Αργείων κτάνῃ, βιθανά, 
κτεῖνε: Ηδθς. 408. μὴ σύ γ᾽" οὐ γὰρ 
ἄξιον : 566 ποίθβ. Οη [ἢ6 τϑάμηήδηον 
οἵ τ1ῃη6 ριοποῦη μοι, 565 Ηθο. 195. 

πείθ. ὃ. καὶ ὃ. Χ. Α νθῖϑ8 οὗ 5] τη] Ὁ 
1 ρογί 15 οἰϊϑά Ὀγ ΡΊ]αἴο, βθρ. 11ϊ. Ρ. 990, 

Δῶρα δεοὺς πείθει, δῶρ᾽ αἰδοίους βασι- 
λῆας. Ονιά. ἠε Α. .λΞ“.π. 1. 658. Δ1υ- 
Ὠθγᾶ, οὔθάβ πῃ], οαρί πὶ [ΠΟ πλ] Π6864 06 

ἀβοβῆὰθ: ΡῬ]αοαΐα! (015 ΨρΙΪΘΙ ᾿ρ86 
ἀαἴῖ5. Ηοτ. Θά. 1]. 16. Αὐγὴ Ρ6Γ 
τ 105. 116. ϑαΐθ!]ΠἸθθ, ΕἾ ῬΘΓΓΕΠΊΡΘΓΘ 
ατηδί βᾶχᾶ, ροίβητι5 [οἵα []ΙΏ]ηΘ0. 

962. κείνης ὁ δι ““Τῃυ5 οὐχ ἡμῶν 

τόδε ἴεο. 268. τῶν πλεόνων τὸ κράτος 
ἐστὶ ΤΊἸὰ6. 11. 87. (Ου͵]ὰβ νυ] ταν ]5 ἤθο 
οὐ οϑάανον, δΝίαντ4],) (ΟἹ. 7. [χη]. 
Ρ- 162. ὅ86 δίας. αν, αν. ᾧ 571]. 

ὃ δαίμων, Εογίιηθ: 1)οιηοβίῃ, Οὐ. 
Εαη. Ρ. 1995. ὁ πάντων κύριος δαίμων, 
ὡς ἐδούλετο, ἔνειμε τὸ τέλος. {νφρη, Χ. 
ἤη. πο9 ἴθ, Νοὸβθ ἴδοιμι, Βοτγίυπδ, 
1)6πηι, ΘΟ Ια αθ Ἰοόδιηβ. ΠΟΙ. ἕδη). 
1, 8. 02. δα, ογίαπα, 4115. θδὲ οτὰ- 
ἀρ! ον ἢ 05 ΤῈ ει! 

κεῖνα, ἴον κείνην : ἃ5 947. τοὐμὸν ἴοτ' 
ἐγώ : 91. τὰ πρῶτα ἴον τοὺς πρώτους: 
Ἄβοῖι. Ῥεῖβ. 1. τάδε καλεῖται ἴον ἡμεῖς 
ἐσμέν. 

ϑεὸς σιῖπους {Π6 Δ.01016, 515 0 1ῆ85 
ΔΏΥ ΑἸν ΠΥ ΟΥ ΡῬτθίθγηδίιτα! ρον ΘΓ: 
Ποαυότη ΟΥ̓ ἔογίιηθ: ἰἰὰ5 “3 56ῃ. 5. 6. 
Τὴ. 21. Καὶ νῦν μὲν εἰς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ 
ῥέπει ϑεὸς, υγέιιηιθ Ἰγιοίληθ5. ἴηι οἷιν {α- 
νοι. 

969. φυγάς. ““Οηε ννου]α τϑίῃεγ δχ- 
ΡΘοῖ τἢ6 γθνϑῖβθ, ν12. ἰδ ρογηιδοΐοτ ἰῸ 
γοπιαῖΐυ: τἴπὰ5 ῬΠΏοθη. 1668. Καὶ τῷ 
τάφῳ νῦν τὴν δίκην παρασχέτω, ὅ6}ο]. 
τῷ τάφου μὴ τυχεῖν." ϑοΠ 

964. ψυχῆς. “.Α] ννοταβ ἴῃ ψ ὨΙΟἢ 



90 

9 3 ε ’ 3 9 [4 ’ δά 
αλλ ὦ τὴ : εἰσελθόντε πλουσίους ὃ ὑομους, 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΑΟΥ͂ 

πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν, 
ὑκετεύετ᾽, ἐξαιτεῖσθε, μὴ φεύγειν θυνό, 
κόσμον διδόντες" τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ, 
εἰς χεῖρ᾽ ἐκείνην δῶρα δέξασθαι τάδε. 
ἴ0᾽ “ὡς τάχιστα, μητρὶ δ᾽, 

εὐάγγελοι γένοισθε, πράξαντες καλῶς. 

οὐκέτι" στείχουσι γὰρ εἰς Φόνον ἤδη. 
δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν, 

96 

ὧν ἐρᾷ τυχεῖν, 970 

Χο. νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, στρ. ἀ. 

978 δέξεται δύστανος ἄταν᾽ 
ξανθᾷ δ᾽ ἀμφὶ κόμᾳ 

)ήσει τὸν Αἴδα κόσμον αὐὖ- 

ἃ Ἑἀδἰοσιηϊηδίιοη οἵ ναῖπθ 15 οοηίδϊ θά, 
85 10 δυν, ἰο 5οἰϊ, ἐο ϑχοϊαηρθ, ὅζο. ἅτ 
σοηβίναθα ἢ ἃ ρθη. “5.ἢῃ. ῬτΌτη. 
974, τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσ- 
πραξίαν, Σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλά- 
ξαιμ᾽ ἐγώ. Μιι. ὅτ. αν. ᾧ 5842. 8568 
Ηδθο. 481. 

965. “πλησίους 1,356. ΑἸὰ, πλου- 
σίους ΕἸ. ἀηά 1ηὴ ἴΠ6 ἰοχί οἵ ἴ[ῃ6. Μϑ, Ρ. 
ΠΟ ἢ ρῖνθθ {Π6 Οἴμοι 85 ἃ ν81. ἰβοί.ἢἢ 
Ρογϑοη. 

966. δεσπότιν δ᾽ ἐμὴν Ἐ]τη5]., Οἡ [Π]5 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ6 : [ῃ8ὲ ἴῃ8. ποὺν νηΐ οἵ 718 Ξοη 
ἘΠ64 1Π6 τηϊϑῖ 685 οἱ Δίβάθα ἅ1τ6 οηβ ἃηά 
ἰΠ8 ϑᾶτὴ6. Ῥϑίβοῃ : ἃῦον ἴῃ ν. 17. προ- 
δοὺς γὰρ αὑτοῦ τέκνα, δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν, 
ἀῃΠ6. ρῬδρίο]θ τε ῖ5. οοτγθοῖ, Ὀθοᾶιβθ 1ῃ8 
ΟΠ] ἄγη νγοτα αἰ δυεηὶ ἔγοτη ἢ νυ ]β οὗ 
Φάβθοη: μαά Ἐππρ. φυντίθη λέκτρα 
(1.6. γυναῖκα) ἴον τέκνα, ἢ ννου]ά ἢὰνρ 
ἶΞςο ννυηϊτῖθη δεσπότιν δ᾽ ἐμήν. Τῆυϑ 
ΗφΘο. 592. Ὃ δ᾽ εἶπεν" ὦ παῖ Πηλέως, 
πατὴρ δ᾽ ἐμός. ϑορ!ι. Ττδοῆ. 74]. Τὸν 
ἄνδρα τὸν σὸν ἴσθι, τὸν δ᾽ ἐμὸν «λέγω 
Πατέρα, κατακτείνασα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
λβοῖ, Ῥεῖβ. 1560. μήτηρ βασιλέως, 
Δέσποινα δ᾽ ἐμή. Ἡετοά. νἱϊ. 10. ᾿γὼ 
δὲ καὶ πατρὶ τῷ σῷ, ἀδελφεῷ δὲ ἐμῷ, 
Δαρείῳ, ἠγόρευον μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ 
Σκύθας. Ιἢ {Π6886. ΘΧαΠΊρ]65 δὲ ΟΟΥΡΕ- 
βροῃἦθ ἴο μὲν γν ἢ ]ο ἢ) 15. Ἀπαἀδηβίοοα 1η 
1η6 [ΟΥΉΘΙ ΟἸδ 156. 

967. ““φυγεῖν ΑἸά. φεύγειν Α. 1,. 
ΕΊΟΡ. δοοογαϊηρ' ἴο δ΄ οί. Ῥῃοη. 1286. 
(εἴ, 986. 9399.) 1η 9069. ἐκείνης ΑἸά.᾽ 
Ρογϑβοη. 

968, τοῦδε ---- δεῖ, Κ0} ο΄ {ἢιῖ8 ἐ16)»6 ἷς 
Θϑροοϊαί προ. (ἡ ἴΠ8 Θοηβίγα 0 οὗ 
δεῖ, 506. Ηρα. 962. 

971]. καλῶς ΟΥ εὖ πράσσειν, ἰο δθ 
ῬΥΟΒΡΘΥΟιι 5. ΟΥ̓ διιοοθϑδίί : καλὰ πράσ- 
σειν, ἰο αοὐ Ποποιγαθίῃ: καλῶς, εὖ 
ποιεῖν, 10 θοηοΠ1, ΘοΉ [6} Ῥαυοιιγ8. 

972. “οὐκ ἔτι 1,. ζωᾶς οα4. ΜΗ." 
Ῥογδοπ. ὅ86 φρο. 1090. ΕἸτλϑΙον σοης- 
5166 75 {π8ὺ 1Π6 σοτημηοη ἰοττη ζωὴ βου 
Ὅ6 αἰδοατάθα ἔοὰ ἴῃ6 Αἰο ἀ]α]θοῖ, 
ΒΊοιη ἢ, ου  βοι. 5... ο. ΤῊ. 995. τϑίδι 9 
116 ϑ81η6 δοσβηϊαδίοη, ν1Ζ. ζοὰ, ποῖ (ύα, 
85 ῬοΙβοη, 0 νϑὶ ψτΙ65. ζοὸς [ο 
(ωός. 

974. ΤἼῊΘ οοπϑί", οἵ {Π15 Ῥαβϑᾶρβ ἴ5 
1μἰγ]οαίθ : δέχομαι 4068 ποῖ ρόνϑιῃ ἃ 
βθῈη, [χὰ ἄλβοῃ, ὅ6. 6. Τῇ. 886. ΒΙοιηξ, 
85. οογγθοίθα δαμέντας ἴον δαμέντων 
νν ΒΙΟἢ 15 [ου ηα 1η 81] ἰοτη6Γ θα, Τὶ 
τησϑὲ τῃθγθΐοιθ ἀθρεπὰ ὑροὴ ἄταν. 
“ ᾿Αναδεσμέων Τ,. ἀναδέσμων ΑἸΑ." 
Ῥογϑοη. “Ὑντῖθ ἀναδεσμῶν οἵ τῖϊΠ 6" 
ἀναδεσμᾶν." ἘΊΠΉ51. 1 ψου]Ἱὰ βυρροδί 
χρυσέαν ἀναδέσμαν, 1Π6 ΘΟ Οα5. 51η6'. [1- 
ἀναδέσμη. 

ΟΥ7. “ἀΐδα 1,. 
αὐτὰ χ. 1,356. αὐτὰ χ. Α. 

αὐτὰ ταῖν χ. ΑἸά. 
1 μιᾶνβ 
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τά γ᾽ ἐν χεροῖν λαθδοῦσα. 
’ 7 5» ’ 7 3 3 Ἁ 7 

πείσει χάρις, ἀμϑρόσιός τ᾿ αὐγὰ πέπλων, 
χρυσεότευκτον στέφανον περιθέσθαι" 

3 ͵ 
αΡνΝΤ.α. 

980 

νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει. 
τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται, 

καὶ μοῖραν “ανάτου 
προσλήψεται δύστανος, ἄ- 

ταν δ᾽ οὐχ ὑπεκδραμεῖται. 

σὺ δ᾽ ὦ τάλαν, ὦ κοικόνυμιῷε, 

98 

στροφὴ β΄. 

κηδεμὼν τυράννων, 
παισὶν οὐ κατειδὼς 

ὀλέθριον βιοτὰν προσάγεις, 

οἰδησοά αὐτὰ ταῖν ἱπίο αὐτά γ᾽ ἐν.᾽ 
Ῥογδο. Ῥθηαθρ: ο΄ ᾿60 οἷοι ἀσοογώ: 
οἴ, 725. : 

τὸν Αἵδα κόσμον, {π6 ογπαπιθηΐ 9 
Ηαάο5, 1. 6. {6 ἀρααίψ, {αΐαί, ογγιωηιοτιί. 
ἐς ἢυ5 δίκτυον Αἵδου 3“56ῃ. Αν. 1084, 
Αἵδου μήτηρ, 1. 6. ΟἸγίεπιπαβίτα, 1206. 
νυμφεῖον Αἵδου ϑορίι. Απύ. 19205, Αἵδον 
μολπαὶ ὕγ. ΞΡ]. 779. Αἵδου μάγειρος 
(νοὶ. 988. Αἵδου γόον ΑΥιβίορἢ,. Τ ποβιη. 
1046. Βδοίπο. Ῥατ. ΟΥ. 1395. ξίφεσιν 
Σιδαρέοισιν ᾿Αἴδα. ΟἿ, Μαῖἢ. αὖ, Οἵ. 
ᾧ 490. ΨΡρ. ἄτη. χη. 608, Ἐπ γιοάμηι 
1 ΟΓΙΏ15 ἰθἐϊιὶ ἴγὰ 06 πδοί ἃὉ αἰτὰ. 

070. « Τὺ Ἂς ΕἸ. ΤΩ Ας ΘΒΟ], 
πέπλου ΑἸα.᾽ ῬΡογϑ5οη. 

980. ““ΤΠῖβ νϑῖϑθ ἀοθϑ ποῖ Ψ ΠΟ]]Ὺ 
ΘοΙηοΙάθ τι {π6 βίτορθθ. 1 Κηον 
ἤονν ἀδηρθίουβ 1 15 ἴο Ιηνθηΐὶ ΠΟ 
ννοτάβ, Ὀυΐ χρυσεόπλεκτον ννουϊὰ ὑ6 
Θοηβιβίθης σῇ ἃπαϊορυ." ΦΡογϑδοΊι. 
ΤΙ 5Ι ον 5. τϑαάιηρ οἵ {Π18 ρᾶββαρβ 15 
τα 6ἢ} Ὀδίῖθυ. Πείσει χάρις, ἀμδρόσιός 
τ᾽ αὐγὰ πέπλον, Χρυσότευκτόν τε στέ- 
φανον περιθέσθαι: ἴογ, ἃ5. ἢ6 ΓΘΙΠΔΠΚΒ, 
ἴς 15. 8η ΔὈβυσαϊΥ ἴο 88ν, ἰἢαὶ {᾿6 
δρίογοιν 0 {ἰ6 γοθθ υυἱδέ, ἐγιάνιοθ ᾿6ν" ἰο 
ῬΡυιΐξ οἡ ἐΐπ6 ροίάθη ογοιῦη : χάρις Μν}}} 
ΓΘίεν ἴὸ τῃ6 πέπλος, αὐγά ἴο {Πε στέ- 
φανος. Χρυσότευκτος ΟὐΟυ 5 ἴῃ “ἤ βοῇ. 
δ... 6. 1 ἢ. 667. Ἃ530 ἴὴ Επωγ. Ρῆοθη. 227. 

98]. νυμφοκομήσει, 85. ἑαυτήν : 56 
τοὐϊν αὐογη, ἢ 5θιῇ α8 α ὀγῖάθ : Ἐν. 
Ῥιμωη. 21. ὃ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς, 56. ἑαυτόν : 
οἰ. 106. Ψιγρ. Ἄδη. 1. 9. Ποχ ᾿αμηϊά ἃ 

Ευνὶρ. εα. 

αοο Ῥυφοιριίαί, (Οἱ, 
810. 

982. ἕρκος, απῳ {ἰιῖγρ' ἐιαὶ Ἰηοίοϑ05, 
Ῥγθυθγιίδ ὁδοαρθ, ὮἸΘΏΘΘ ὦ γθΐ : Ἠφβυομίιδ: 
ἕρκεσι" δικτύοις. Οἀα. Χ. 468. Ὡς 
δὴ. ὑπὲ ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι, ἢὲ 
πέλειαι, Ἕρκει ἐνιπλήξωσι, ὅ60]. τῷ 
ΣΤ ς Ἐν, ΕἸ, 15. Ὀλόμενον δο- 
λίοις βρόχων Ἕρκεσι, ἴηι. {{πὸ πιθοῖιες ὁ 
{6 πιοί. 

988. μ. ϑαν. οἵ. 857. 456}. Ῥοτϑ. 
910. Ἴφελεν, ὦ Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 
Ἰών οἰχομένων Θανάτου κατὰ μοῖρα 
καλύψαι. 

984, ““ προσλήψεται 15. οτηϊ(ἰ6ὰ ἴῃ 
1,580. Βγαηοκ Πὰ5. σίνθη [το ΟΟἢ- 
7θοἴατο προσλήψεθ᾽ ἃ, ἀηα δῦονε 978. 
᾿ὰ8 Ομαηροα δέξετ᾽ ἃ ἔγοιη 1,856. ἰηΐο 
δέξεθ᾽ ἃ. αι 1 τμ1ηκ ἰπὰΐ αὐέϊείος ατὸ 
γαί ον ἰο ὃ6 αὐοϊάοὰ ἴηι, {ἢ οἴογιιδ65, ἃυια 
ΒΟ ἢ) Θ]ἸΒΙΟΠ5 ΓΘ νΘΙῪ ἈΠ]. ῬΟΥδοΙι. 

986. "“ ὑπεκφεύξεται 6α(4, ΜΙ 55. νν Πιο 
ΟΡΘΩΪΥ νἱταῖθ5 [ῃ6 τηθίγθ. 1 πᾶνθ ρίνβῃ 
ὑπεκδραμεῖται, ννῇ οὶ. ΟΟΟμγ5. ΒΘΝΘΓᾺΪ 
ἘΠῚ65 τη Βαρ. ΤΊ6 οὐ6Υ τ]ρ ἢ 651} 
ΟΙΈΘΡ ἴηἴὺ 1Π8 ἴθχῦ ἃ5. ἃη ᾿ῃηϊθρριεία- 
τΠοὴ. Ρογϑοιι. 

989. ΒΕ] 5]. τραᾶάς ἰῃ6 [᾿ηπ6 ἴπ5: 
ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγει, ἰ. 6. ψοιν 6η- 
(Ϊαγυρ6} {16 ἰν{6 Γ΄ ψοιι" εἰ ἀνοη. αὶ 
ΘΟΠοΙ ἢ εἰ ἃ ἱπρθηϊοιϑν ν]ηα]οαΐε5. [ἢ 8 
Τϑορινϑα ἰθχΐ, ὑγ γοίθεμηρ ιο Ηες. 1060. 
νυ θ 6, ἃ5 τυφλὸν φέγγος Τη6 88 {16 ρνὴ- 
υαΐῖογν Ὁ δῖρ᾽ιί, 580. 10 {15 ρᾶϑβϑαρε ὁλέ- 
θριον βιοτὰν, {16 ἀδδἰνιιοέϊον, ὁ ἰἰ{8. 

Ε 

Βορὶι. Αηι, 664. 
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ἀλόχῳ τε σᾷ στυγερὸν άνατον᾽ 990 
δύστανε, μοίροις ὅσον παροίχει. 
μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, ἀντιστρ. β΄. 

εὖ τάλαινα παίδων 

“μᾶτερ, ἃ φονεύσεις, 
σὰ τέκνα, νυμφιδίων ἕ ἕνενκεν 99ὅ 

λεχέων, ἅ σοι προλιπὼν ἀνόμως 

ἄλλη ξυνοικεῖ πόσις ξυνεύνῳ. 

11αι. δέσποιν, ἀᾧφεῖνται παῖδες οἷόε σοι Φυγῆς, 
καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀ ἀσμένη χεροῖν 

ἐδέξατ᾽" 
Μη. ἔα. 

εἰρήνη δὲ τἀκεῖθεν τέκνοις. 1000 

’ -“- Ὰ ἕ , - .» 

11αι. τί συγχυθεῖσ᾽ ἕστηκας, ἡνίκ᾽ εὐτυχεῖς ; 
Μη. αἵ αἷ. 
11αι. 
Μη. αἵ αἷ μάλ᾽ αὖθις. 

τύχην 

99]. μ. ὅσον παρ., ὁ} λοιυ πιιοΐ, ἰπαΐ 
ατυαΐϊ5 ψοιι αΥθ ψοῖν «ἰϊοοηβοΐουν5 ! [116- 
ΤΑ ]]γ, ἤοιυ πιιοῖ, ὁ ψοιιν ἀφϑἰϊη! (ὁ ψοιι 
γραϑῈ ὃ! ἘΠΌΒΙΟΥ τϑηάθιβ 1: Ποῖ 
πειιοῖ παν ψοῖι αἰ ίθη, ἔγοηι ψοιιν" ΡΥ ͵ δἐϊη6 
ϑουά ξογέιηιο! αϊ 1158 566η15 Ἰπ6οη- 
βιβίθῃης υντἢ 1Π6 56η56, ἴοΥ ἃ8. γεΐ «}ἅβοὴ 
ννὰβ ἴῃ [ῃ8 581η8 5180] 0 ἢ ἃ5. Ὀθίουθ. 
ΒΟΠοΙ[. οἰἴθ5 ἔγοη Ζβοῃ. ϑαρρὶ. 447. 
ἢ κάρτα νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι, 
κθθρ αἰοοῦ 7 γον. 

992, “Ἅ μεταστένομαι, 5ϊἴηιιΐ ρθηῖο, 
γαγίοην αοἰογῖς βιηιο, ἃ 8 μετακλάομαι, 

Ηδο. 214. Εἰπιδὶ. Β]οταΐ, οα Αϑηι. 
1242. σοπ]θοΐαγοβ μέγα στένομαι, ἃ5 1ῇ 
209, ἢ μαλθακισθένθ᾽ ὕστερον μέγα 
στένειν, Ὀαὶ νΠ Πουΐ ὨΘΟΘΒΘΙΥ. 

998. “τὰ τέκνα ΑἸά. τὰ 15 οτηϊἰ6ἃ 
Ὅγ 1,856. σὰ Βυαηοῖς, Δ 0 }1ν.᾿ Ῥογϑοη. 

996. ἅ σοι προλ. : οἵ, 5603. [18 Ῥτοη. 
σοὶ 8 οἰθραηι) πα ρδιΠίι ΠΥ γ6- 
ἀυμάδηϊ: ἴο ψοιι" ϑοῦγοιῦ : Ναί. ΟΥ. 
σ΄. ᾧ 992. 

998. οἵδε σοι: σοὶ 566 η15 ργϑίεγαὉ]6 : 
ἐΐ656 ψοιι" οπιίάγοη. Οἵ. 116. 

1000. τἀκεῖθεν, ἴ. 6. κατὰ τὰ πραγ- 

τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. 
11αι. ἀγγέλλων 

100ὅ 

μῶν τιν᾽ 

ματα ἐκεῖθεν ὄντα, πη ἰΐαΐ φιιαγίον. 
Ηρο. 719. τὰἀκεῖθεν γὰρ εὖ Πεπραγμέν᾽ 
ἐστίν. 

1002. ““ὙἽνο νβϑῦβθϑ οὔἹρΊ ΠΥ 560- 
σϑϑάθα 818, Ἰηδοουγ Δ[6 1 Υ γορϑαῖθα ἔγοτη 
919. 920.; Τί σὴν ἔτρεψας ἔμπαλιν 
παρηΐδα, Κοὺκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 
δέχῃ λόγον ; 1 πᾶν ΘΓ 8566 [ῃ6τὴ, ἢ νη 
Ὀεθὴ ριβοθαρα ἴῃ 80 ἀοίηρ' ΟΥ̓ ΡΊΘΓΞΟΠ, 
Ἅ 8Ιοἷ., δηα οἴμοι 5." Ρογϑοῦ. Ἐ]της]. 
ῬΘΥΠΠΘηἰΪν, ΤΘιλα5 ἰηαΓ ἴῃΠ6 νον 
ἔτρεψας 5[ηονν5 {Π6 ΘραΓΙΟ Βη685 οὗ ἴῃ 658 
ππη65: ἴῃ ν. 90. ννγα Πηά στρέψασα πάλ- 
λευκὸν δέρην, ἴῃ 1145. ἀπέστρεψ᾽ ἔμ- 
παλιν παρηΐδα, ἴῃ 1149. πάλιν στρέψεις 
κᾶἄρα, ἴῃ πο. 849. πρόσωπον ἔμπαλιν 
στρέφοντα, ἴὰἩ ῬΠΟΡη. 460. σύ τ᾽ αὖ 
πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε, Ὀυΐ 
τρέπω 185. ΠΘνΘΡ ϑθ4 1ῃ 810} ΘΧΡΓΙΘὅ- 
5Ι0η5 : ἔτρεψας ᾿ιὰ8 ὈΘΘη δυϊ θη} σαῦ- 
ϑειτοτρᾷ ἴον ἔστρεψας, νυ 16 ἢ νου ]α ηοΐ 
501} [Π6 τηθίτϑ. 

1005. μῶν τιν᾽ ἀγγ. τύχ. Οὐκ οἶδα; 
. ἀπ 1 αἰποοηδοϊοιιοίυ ἐπ θδαγον ο ουϊί 
τἰαϊη 67 Οτ 1ἋΠ6 σοηβίν. οἵ οἶδα ννἢ ἃ 
ΡδιΠοΙρΡΙΘ, 5866 ν. 498. 

τὸ να κὰκωνονένν 

ὕω Τὰς. 

ἥ 
᾿ 
; 
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οὐκ οἷδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου : 
Μη. ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας" οὐ σὲ μέμφομαι. 
Π1αι. τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα, καὶ δακρυῤῥοεῖς; 
Μη. πολλή μ᾽ ἀνάγκη, πρέσδυ" ταῦτα γὰρ 5 εοὶ 

κἀγὼ κακῶς ᾧΦρονοῦσ᾽ ἐμηχανησάμην. 1010 
7 ͵ ᾿ Ν ΙΝ Ἢ “ 

1{αι. Φάρσει" κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ξτι. 

“τύχην ἴοΥ συμφορὰν, 85 Πογτδο], 
714. Ἢν δ᾽ οὖν (ὃ μὴ γένοιτο) χρήσων- 
ται τύχῃ." Εἰπιδί. ΓΟ, Ηεο. 774. ἀπὰ 
θεῖον ν. 1200. 1944. 

1006. δόξης---εὐαγγέλου, 1. 6. τοῦ ἐμὲ 
εἶναι εὐάγγελον. 

1007. ἤγγ. οἵ ἤγγ., οἴ. 885. 4) Ξε. 
Ἑυιη. 676. ἠκούσαθ᾽ ὡς ἠκούσατ᾽ : ϑορῇ. 
(Εα. Ὁ. 273. ἱκόμην ἵν᾽ ἱκόμην. Ἐΐτ, 
Τρ. 7. ὅ75. ὄλωλεν, ὡς ὄλωλε. ΟὐΟἸρΡ. 
δι. Φοιη χὶχ. 22. 

1008. “ τί δ᾽ αὖ Χ. Π. 790. νυῖἢ {Π6 
ἀρρτονα! οὗ Ν αἰοκ. ου Ῥῃοη. 1668. τί 
δαὶ Α. 1,.. Βαῦ 1.. Πᾶ5 τῇ [8 ΤΠ ΓΡΊΗ 
Ἴ ((. 86. δὴ). [ἀβϑθηΐ ἴο Βγυποῖ, ννἣο 
ΤΘΠΊΟν 85. δαὶ ΘΏΓΓΘΙΥ ἔγοπι {16 ἰγαρὶς 
ΤΙ ΓΘ 15. [Ι͂ἢ ἃ ρᾶββαρθα οἵ ϑορῇ. Δῃις. 
918. Βταποῖκ Πᾶ5 δαὐϊθὰ δὲ ἔγλοηὶ ἴννο 
Μ55., ψθϊοῃ Μαγκίαηὰ ἰδ δοπ]θο- 
τὰτ 86 ἴῃ ἃ ποίθ ου. ϑυρρ!. 94. Τί δέ; 
ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου : (ὅπη 
ῬΙαυϊ.) Τῆς ΑἸάϊπθ δα. οἵ Ρ᾽]αἴαροῖ, εἰ 
Οανγγιί. Ὁ. 5609. 10. 85. αἶβοὸ τί δέ. 
ατοίϊυ5, ΤὐΧοορρί, ρ. 149. [ογρϑίίρ τῇ 8 
Ρίδοθ ννἤθυβ ἴΠ8 νϑῖβθ οὐδα δ, ἢ: 1ῃ- 
ΒΘΤίΘα 1{ ἀπηοηρ' ἴῃ 6 ἀοι τα] ἱρὰ θη 5 
οἵ ϑοόφθοο]θβ, ἴῃ {Π18 σοτταυρίὶ βἴαῖθ : Τί 
δαὶ ῥιπίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὀπί;; Τῃ 1Π8 
ΤΟ ]]ο νη νθυβθ ΒΡαΠΟΚ νν6}}] ἀοίοηεβ 
πολλή μ᾽ ἀνάγκη ἴῃ ΟΡροΞοη. ἴο 
Δ 8] οκ, ου Ρῆοη, 1668. (1688.) πολλή 
μ᾽ ἀνάγκη, πολλή γὙ ἀνάγκη [Η.6ο6. 
9906.]1, ἃπὰ πολλή ᾿στ᾽ ἀνάγκη ἃ16 υβ6ὰ 
ΡΙΓΟΙἸβοσουϑὶν." Ρογϑβοη. 

κατηφεῖς (κατὰ) ὄμμα. ῬΙαΐ. ἀθ 
ψποβο ΡύΘογε, Ρ. 528. Τὴν κατήφειαν 
ὁρίζονται λύπην κάτω βλέπειν ποιοῦ- 
σαν. Ἐϊγῃ. Μ. Κατήφεια' ἀπὸ τοῦ 
κάτω τὰ φάη βάλλειν τοὺς ὀνειδιζομέ- 
νους ἢ λυπουμένους" καὶ κατηφῆ ὃ 
ὑπὸ αἰσχύνης κάτω νεύων τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς, ἤγουν ὃ αἰσχυνόμενος, Ἐπ}. 
Ηετδοῖ. 698, Τί χρῆμα κεῖσαι, καὶ κα- 
τηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις ; 

1009. “Ῥῃαη. 1667. ΑΝ. Ἦ γὰρ 
γαμοῦμαι ζῶσα παιδὶ σῷ ποτέ; ΚΡ, 
Πολλή σ᾽ ἀνάγκη" ποῖ γὰρ ἐκφεύξει 
λέχος ; Τη ΑΙο. 988. ΜίοπΚ ἢ5 οαϊρά 
Πολλή μ᾽ ἀνάγκη, σοῦ γ᾽ ἀπεστερημέ- 
νοιβ. ἼἼΠ6 ϑθῃηΐθησθ, αἱ [1], ἴὴ τῇ8 
Ῥταβοηΐ ρᾶββασθ, νοι] Ὀ6, πολλὴ ἀν- 
ἄγκη ἐστί με δακρυῤῥοεῖν : ἃ5 ἴῃ (παῖ 
ἤρου τῃ6 ῬΠορηϊββο, πολλὴ ἂν. ἐστί σε 
γαμεῖσθαι : οἴ, 801, ἐπεὶ καιςὴν κακῶς 
Θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμά- 
κοις : ἴῃ 249. 1Π6 ἀαΐ. 15 [ου πα." Εἰπηεί, 

ταῦτα γὰρ Θεοὶ, 50, ἐμηχανήσαντο: 
οἵ, Μαῖῃ. αν. αν. ᾧ 908. 

1010. ΤΉ σοὨβίΡ ΟἸΟῚ 15 51 0}1181 1 
Ῥαυτν. ΕἸ. 1098. ἀποκτενῷ σ᾽ ἐγὼ Καὶ 
παῖς ᾿Ορέστης. ΠΥ. 5. 11. 6, 66. αα]θὺ5 
ἴ086 τηθῖ]σιθ Αηΐθ Γιαθ ΡΓΟΡΓΌΤη 
Ὁ 6500}. 

1011. “κρατεῖς τοι. “ΤὮΙΒ τϊρἢϊ δά- 
τη οἵ βοπ!θ βαρ δῃαῖίοη. Βαῖΐ ἢγβί 1 15 
ὨΘΟΘΒΞΔΙῪ ἴο ΘΟΠΒΙαΘΓ, ἤονν {Π 6 ΒΓ οὗ 
Μίβάρα ἀρ0]168: ἄλλους κατάξω πρόσθεν 
ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ: κατάξω ἴεγα τηρᾶπβ 1 
υὐὐἱ σογιτιοί ἐο {6 Ἰη Γογπαὶ γορῖογι5, τὰ {Π 6 
58 ΠῚ6 5Β6η86 88 1ἴ 15 5664 1ὴ ῬΙπαδΡ (Ο]. χ. 
62.) οἵ Μίδιουνν : Βρότεα σώματα κατά- 
γεὶ Κοίλαν πρὸς ἀγυιὰν Θνασκόντων---. 
Ἴ ΠΘΓ6 18 γϑῖ ποῖ Π6 ̓ 56 η88 οἵ (8 ννοτὰ 
κατάγειν ν᾽} 10 ἢ 15. 588] ἰῃ ΤΠπο. δηὰ 
αἰ ποδί 41} ΠΙβίΟυΟ8] νυν θ 5, ὩσοοΙ αἸησ 
1ο ννῃ ἢ οαϊίοβ τὐΐθη, γοϑδίογοα ἰο {Πιοὶν 
Θοτιΐ}} αΥὸ βαϊὰ κατάγεσθαι εἶς τὴν 
πατρίδα οΥ Θγθῃ 51Π|Ρ]Ὺ κατάγεσθαι. 
[ἔπατὶ ῬΊοοη. 498. Δισσοῖς "᾿Αδραστος 
ὥμοσεν γαμβροῖς τόδε, ἴΑμφω κατάξειν 
εἰς πάτραν. ἄἄδεοῃ. , Ἂς. ΤῊ. 644. 
κατάξω τ᾽ ἄνδρα τόνδε, καὶ πόλιν “Ἐξει 
πατρῴαν.] Ασαϊη [Π6 ννοτά ἄλλους 
8Πον 8 [ἢαἱ κατάξω 15 ἀετινρα ἔτοτη {8 
ΡΓΘοραϊη» νϑῖβ6. [60 16 ρᾷββᾶρβ ἴῃ 
Τρ. Α. 601, 662. Ὅ6 δοπδιαετθά, ἰπ 
νυ οἢ ὀλεῖ 15 δἰ θραηθ]ν τορθαίβα : [ᾧ. 
ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. 

ἜΝ 
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Μη. ἄλλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
11καὶ. οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεξύγης τέκνων" 

κούφως ᾧέρειν χρὴ ϑνητὸν ὄντα συμφορᾶς. 
Ἴ. δράσω τάδ᾽" ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω, 101ὅ 
καὶ παισὶ πόρσυν᾽, οἷα χρὴ κοιβ' ἡμέραν. 

ὦ τέκνα, τέκναοι, σφῶν μὲν ἔστι δὴ πόλις, 

ΑΤ', ἄλλους ὀλεῖ πρόσθεν, ἅ με [τοαὰ 
πρόσθ᾽, ᾿ἀμὲ] διολέσαντ᾽ ἔχει. Ἰ]6πο8 
τῃ6 {τὰ8 ϑιηθηάαίοῃ οἵ (Π6 Ῥγθβθηΐ ρᾶ8- 
β66 15. οἰθᾶῦ: ΠΑΙ͂. “άρσει" κατάξῃ καὶ. 
σὺ πρὸς τέκνων ἔτι. ΜΗ. ἄλλους κα- 
τάξω πρόσθεν ἡἣ τάλαιν᾽ ἐγώ. Μυ5- 
σπΆνῈ.. “ Ῥταποῖς ἢ88 ᾿ηἰΓοἀ α ο66 115 
Θπ]θηἀατοὴ Ἰηΐο 15 ἰοχί. Απά ἱπαθοά, 
Ποῦ 1 πᾶν τπουσῃὺ ᾿{ Ὀδίίον τὸ 
ΔάΠθγθ τΠ018 ΟἰΟΒΟΙΥ ἴο [Π6 ογἹοἹηὰ] 
Ἰοίΐοιβ, γοῦ 1 ννουἹὰ νυν βῆ ἴῃ6. ΘΏΠΓΒ 
στθα!ὶ ο θ6 Δ]]οννβα ἰοὸ δῖαπρτ. “Παθθαΐῖ 
ΒΘΟῸΠῚ βοῦν θία 6. Βθρα] ἢν. 1 Πᾶνα 
τπουοίονθ βυθϑταῖρὰ κάἄάτει τοι: ΟοΡ 16 
γοραϊθὶς αὖ οαϊίϊο οἰἶηι α ἰἰδογὶδ τις α6- 
αιιοία. ἼΤΠη6. ννοτά8 κατιέναι, κατέρ- 
χεσθαι ἃΓΒ ΥΟΙῪ Οἰΐθη ᾿ἰ8ε4 1ῃ [}15 
56η56. Ηοῖοά. 1. 45. ἰνίοθ, ἴχ. 26. 
τῆτισθ. Οἱ κατέρχομαι 566 8 ΔΙῊ 5]Π6᾽ 
αἀἸσβουβθοὴ ἴῃ ΔΑτϊβίορῃ. δη. 1274. 
[ΞΞ1152. σγῆθσθ Ζ βοῦν 5. 1ῃ 5 ν]ηα]- 
οδίρϑ ν. ὃ. οἱ ἴῃ6. ΟΠοξδρῃ. ἥκω γὰρ εἰς 
γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι, το (ἢ 8 
Οἤδτσα οὗ ἰλα ΤΟ] ΟΡ Ὺ νν ΠΟ ἢ ἸϑατΊρ. 84 
αἸ]οροὰ ἀσδιηϑὺ 1: Ἐλθεῖν μὲν ἐς γὴν 
ἔσθ᾽, ὕτῳ μετῇ πάτρας" Χωρὶς γὰρ ἄλ- 

λης ᾿ξυμφορᾶς ἐλήλυθε" Φεύγων δ᾽ ἀνὴρ 
ἥκει τε καὶ κατέρχεται] Τῆ86 που 
κάθοδος α͵530, ν»Π]οἢ 15 οὗ [γθααθηΐ οὐ- 
ΘΌΤΓΘΗΟΘ, ΟΥ65 ἤᾶν6 νν6}] τϑϑϊοσθα ἴο 
ἘαγΙΡ. πὰ Ραυβδηϊαβ Ἰηβιθα οἵ κάθο- 
λὸς το νΙΟἢ 1 πα Ὀδοοπιθ 6οΥ- 
Τυρίοα. ΝΕΙΓΠΕΡ 5 1 ΘΧΙΓΔΟΤΑΙΠΑΓΥ, 
{π80 δὴ δοῖϊνθ οὐ' πϑαῖθυ νϑὺ Ὁ 5μοι]α Ὀ6 
[Ὁ] ονν α ὈΚγ πρὸς ΟΥ ὑπὸ νψ}ἢ ἃ ρθῆ. 
ΞΟΡῃ. 4]. 1235. ταῦτ᾽ οὐκ ἀκούειν 
μεγάλα πρὸς δούλων κακά; 1920, οὐ 
γὸρ κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, 
"Αναξ ᾿Οδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως: 
[366 Μαί. αν. αὐ. ᾧ 496. 8.1] Βαϊΐ 
Ποίϊσα νυν ΠϑῖΠ Γ {Π 8 ΘΥΡΟΤΒ τη γ ποῖ ἢᾶνα 
οΥἸσΙηδῖοα ἴγοπι ν. 1959, οὗ {Π6 βδ1ὴ8 
Ρίαγ : παῦσαι" κρατεῖς τοι, τῶν φίλων 
νικώμενος" νγΥ6Γ6 ἡττώμενος 15 οἰϊβα ὈΥ 

Αὐιϑηάρα, ΤῸ 1. Ῥ. 834, (1. Ρ. 596. 9. 
460}.) ΜανκΙαηὰ ὈΔα]ν ΟΠ] θοτατος 
Πάσαις κρατεῖς τοι, ἴ) Ἐχρ ϊοαΐ. Γι. 
Διιοίον. ροϑξί διιρρίϊοο5 Ρ. 249. Ῥοπβον. 
“«Αϑοῃ. Δρ. 1292, Φυγὰς δ᾽ ἀλήτης 
τῆσδε γῆς ἀπόξενος Κάτεισιν, ἄτας 
τάσδε δριγκώσων φίλοις. Κάτειμι 15 (Π68 
ἴα!. οἵ κατέρχομαι.᾽ ἘΜ]ΠΊΒΙ. 

1012. κατάξω, ϑςἢοῖ. πέμψω εἰς τὸν 
Δἴδην. “ΑἸο. 2ῶ4. Ἤδη δὲ τόνδε Θά- 
νατον εἰσορῷ πέλας, ἹἹερέα ϑανόντων, 
ὅς νιν εἰς Αἵδου δόμους Μέλλει κατά- 
ἕξειν." ΕἸηιεί. Οὐἰρδγα ἴΠ8 ῥ᾽ ΑΥ̓͂ ἃροη 
τῃ6 νον χαίρω ἴῃ 166. 427. “ΓΠΙα 16 
τη αϑὲ "86 ϑαρροβθα ἴο "8 αἱζεγβα αϑϊαθ. 

1019. ΤΠ5 {ΠΠ|γ5565 οουλΐοτ 5 Πθοιθα.. 

ἴῸΓ 1ῃ68 1055 οὐ μεὲὺ ἀδαρ ον ῬοΪγ ΧοΠῆ, 
ἴη Ηρα. 322, εἰσὶν παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν 
ἧσσον ἀθλίαι : τῃ6 (ποῖιβ ΤΠ οβθυβ. οἢ 
[Π6 ἀδαῖῃ οἵ Ῥ]ιθᾶνα, ΗἸΡΡ. 835. Οὐ 
σοὶ τάδ᾽, ὦ "ναξ, ἦλθε δὴ μόνῳ κακὰ, 
Πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὥλεσας κεδνὸν 
λέχος : αἷκο ἴπ6. ποῦ Αἀπιδίαβ. ἴὸ ν 
(Π68 1οΞ5 οἵ ΑἸ]οθϑιῖβ, Αἷς. 424, Οὐ γάρ 
τι πρῶτος, οὐδὲ λοίσθιος βροτῶν Τὺυ- 
ναικὸς ἐσθλῆς ἤπλακες. (6, Ταυβο. 
Θυτρβῖ 11. 89, Νρ 1Πὰ αὐυτάθηη 60η- 
50 [8Π0 ἢγηηἰβϑηα οβί, αὐδηαυδη οἵ 
πιϑιταΐα Θϑῖ, οἵ βθρ6 ργοήθβι ; Νοη εἰδὶ 
ἢυς 5οἷ. ὅθε Φοῆηβοη β δι θίον, Νο. 
δ). ΘΠ αἰδρ.. Βιοῆν ΤΙ. Αὐεῖν. {Τὴ 
{15 1ἈΠουσῃς ἴμ6Ὺ Βπα ἃ Κιῃά οἵ 6Θᾶβ6, 
Βεαιηρ {π6ὴ" ον πηϊβίοτί απ οἢ (ῃ6 
Ῥαᾶοκ Οἵ βς ἢ ἃ5. ἤᾶνϑ Ὀείΐοτθ θη αυτά 
τῃ6 Π|Κα6.᾿ 

1014. ΟΥ̓ Ηον. (ὐατιη. 1. 24. Τλυτιτὴ : 
564. Ἰδνία5. ἢΐ ρατοθτὰἃ Ὁ αϊσα θα. ὁοτ- 
ΤΊΡΘΓΘ θοῦ πρίαβ. (ΟἿ, 450. 

1016. καθ᾽ ἥμ. ἴὭεδη.. 1262. τοῦ 
καθ᾽ ἢμ. βίου : ἼΠπαο. 1. 2. τῆς καθ᾽ ἡμ. 
ἀναγκαίου τροφῆς. (( Ηεα. 626. 

1017. δή : {Π15. ῬΑΙΟ]6. ἢὰ8. στθαὶ 
ίογοθ ἴη ραῖῃθίο ἈρρθᾶΪϊβ: οἵ, 1020. 
1091, 1068. Ηρα. 419. 



καὶ δῶμ;, “πὸ 

οἰκήσετ᾽ ἀεὶ μητρὸς, ἐστερημένοι ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἰμι δὴ φυγὰς, 

πρὶν σφών ὄνασθαι, καπιδεῖν εὐδαίμονας, 

πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκοι καὶ γαμηγλίους 

εὐνὰς ἀγῆλαι, λαμπάδας τ᾽ ἀνασχέθειν. 

ὧ δυστάλαινα, σὴ ἐμῆς αὐθαδίας" 

ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεθρε ψάμην, 

ἄλλως δ᾽ ἐμόχθουν, καὶ κατεξάνθην πόνοις, 

στερῥὰς ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας. 

ἡ μὴν τ ποθ᾽ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 
πολλὰς ἐν ὑμῖν, γηροθοσκήσειν τ ἐμὲ, 

ΜΗΔΕΙΑ,Α. 101 

, λιπόντες ἀθλίαν ἐ ἐμὲ, 

1020 

102ὃ 

1080 καὶ κατθανοῦσαν χεροὶν εὖ περιστελεῖν, 

1021. πρὶν σφῷν ὄν. (ΙΓ. ΑἸςο. 944. 
ἅλις δὲ παίδων" τῶνδ᾽ ὄνησιν εὔχομαι 
Θεοῖς γενέσθαι" σοῦ γὰρ οὐκ ὠνήμεθα. 
ὅ66 Ηρο, 989. ““᾿᾽Ονίνημι, ἰ απ ο[ τι86 ἰο, 
1 μεοὶρ : (00 ἱπηρετῇ, δοὶ.) [αἱ. ὀνήσω : 
801. 1. ὥνησα, Μ|ιΔά. ὀνίναμαι, 1 ἀογίυο 
αϑϑιϑίαπιοθ, αὐἀυαπέαρο; [αϊ. ὀνήσομαι ; 
80Γ. 2. ὠνήμην, ---σο, --τητο, κο. ρᾶγῖ. 
ὀνήμενος (Θά. β. 88, ὠ. 80,)}; δῖ τῃ8 
οἴδρι" τηοοαβ οἵ {15 δοὺ. ἴανθ ἴῃ6 α, ἃ5 

ορί. ὀναίμην, τη, ὄνασθαι : {π6 ᾿Ἰμα]Ἰοαῖνα 
αἰθο Ὀοιγοννθα {Π18 [οσπηαίῖοη, θα ἢοΐ 
ὉΠῚ1] ἃ ἰαΐευ ρϑιϊοά, ὠνάᾶμην. ΒΒαυϊίίῃ. 
Ἰστγορ, Ν 6ιΌ3. 

1022. ““Τῇε τϑαάϊηρ γυναῖκας, νν ΠΟ ἢ 
ΒΘοΚ [ὰθ5 οαἀϊίθά, νιταῖθθ {Π|6 πιρῖρα. 
ἘΤοτ 15 5:|]|6η66 1 5Βῃουϊά 6 1τῃο]ποὰ 
ἴο ΘΟΏΒΙΔΘΓ ᾿ξ ἃ5 8 ΘΡΓῸΓ οἵ ἴΠ8 Ῥ᾽688, 
84 ποῖ Ῥρδιβκα τηδάθ {Π6 βᾶπη|6. 60ῃ- 
7θεῖαγτθ. Τῆθ ϑιηρ. δηα ἴΠ6. ῥ᾽ 0ΓᾺ] ἃ ΓΘ 
Θαι 4 }}ν ροοά, Απβίορῃ. ῬΙαΐ, 5629. 

. Οὔτε μύροισιν μυρίσαι στακτοῖς, ὁπόταν 
ΝΥΜΦΗΝ ΑΓΑΓΗΣΘΟΝ." Ρογϑοη. ΟΕ, 
1105. Μαῖίῃ. αἵ. στ. ὁ 292, Τὴ 
ΠΡ ΟΙΘΕΥ ΟὈΒοσν Δ Ὁ]8 τη {18 [168 ἸΠΔΥ͂ 
υ8 ῬΆΡΆΠ]6] ἃ Ὁγ ν. 1995. εὐνῆς ἕκατι 
καὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. (Ο. Ἦδο. 
298. οι. Οά. Χ. 494. μέγαρον καὶ 
δῶμα καὶ αὐλήν. 

1023. “ ἀγῆλαι ἴον κοσμῆσαι. ᾿Ανα- 
σχέθειν ΞΘῃου ἃ Ὀ6 νυυιτθῃ ἀνασχεθεῖν : 
ἴον: ἔσχεθον 15 ἴπ6 δοι., δηὰ ἀιῆδιβθ ἴῃ 
ἴουιη. ἃΙΪοὴΘ ἴτοθ ἔσχον. ((, 292.) 

Τοσαβία αἱΐθιθ ἃ 5ΙΤΩ1] 81 ΘΟΙ ρ᾽αϊη ἴῃ 
Ῥῇωη. 8546. ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς 
ἀνῆψα φῶς Νόμιμον ἐν γάμοις, Ὥς 
πρέπει ματέρι μακαρίᾳ. ὅ6Π0]. Δ Ρ0]]. 
Ἀ. ἵν. 1148. τοπαλαιὸν τὰς μητέρας 
τῶν γαμούντων ἐν τοῖς γάμοις δαδουχεῖν 
ἔθος ἦν. ΟἸγιειηπδβίτα 8. } 465 ἴο 1Π|15 
ουβίοιη, Τρῃ. Α. 792, Λιποῦσα παῖδα: 
τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα : ΕἸτη51. 568 
Βοθιηβουβ ατθοιαη Δπίϊα. Ρ. 46]. 

1024. Ἐ]Π25]. τϑλονοβ ἴῃ6. ὀοτητὴ 
αἴοι δυστάλαινα : ἃπὰ ἰῃ5 ΔΊοΩΚ 85 
δἀϊιεά, ΗἸρρ. 6570, Ὦ δυστάλαινα τῶν 
ἐμῶν παθημάτων : 1408. Ὦ δυστάλας 
σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πᾶτερ. ὅε68 Ἦξεο. 
425. Μαιἢῃ. ατ. τ. ὁ 848. 

1025, 1026. ““Βαϑιαθβ οιἰᾶ, δπηὰ 

ΜΙ 55. ἄλλως 15 [ου πα ἔνοθ ἴῃ (ἢ 8 
Βοηοὶ, Ἄεη, 1]. Ψ, 144. Βίγῃ. Μ. 
Ρ. 68. 99. Μάτην δ᾽ ἐμόχθουν καὶ κατε- 
ξάνθην πόνοις 15 τοδά ἴῃ Ττοϑα, 76]. 
Ὀυϊ 160 Κ. οα Ῥίοη. 1152. ΘΟηΒι 6 γ5 
10 ἃβ ΒΡυΤΙου5.᾽ ΡΟΣ 80Ή. 

1026. κατεξάνθην, παῦυὸ δϑϑη τὐονη 
ἄἀουη. ΤΠ ΡΓΠΔΑΤΥ͂ πηθαηϊηρ οἱ ξαίνω 
15 ἔο ἐοηυῦ οὐ οαγὰ τυοοΐ, ἤαι, χα. Δλβοῃ. 
Αραη. 190, Πνοαὶ---κατέξαινον ἄνθος 
᾿Αργείων. (ἢ, διακναιομένους ν. 168. 

1029, 1090. (΄. ΑἸο. 678. Τοιγὰρ 
φυτεύων παῖδας οὐκ ἔτ᾽ ἂν φθάνοις, Οἱ 
γηροδοσκήσουσι, καὶ ϑανόντα σε Περι- 
στελοῦσι, καὶ προθήσονται νεκρόν. 
ΑΡΟ]]. ἈΠ. 1. 281. Οφρ᾽ αὐτός με 

ἘΕ ὃ 
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ζηλωτὸν ἀνθρώποισι" νῦν δ᾽ ὁλωλε δὴ 

γλυκεῖα Φροντίς" σφῶν γὰρ ἐστερὴ μένη, 

λυπρὸν διάξω βίοτον, ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί" 
ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐκέτ᾽ ὄμμασιν Φίλοις 

τὰ ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 108 

φεῦ, Φεῦ. τί προσδέρκεσθέ μ᾽ ὄμμασιν, τέκνοι 
’ὔ ΚΑ μές" Ν , 

τὶ ΤρΟσΎΞΛΑΤΕ τον πσοινυστατον γέλων; 
“ “᾿ ως 7 

ὍΣΕΣ ΣΤῚ ὑρσώ: ω 
ἃ, Ἁ 5, 

παρόντα 7 (5 ἀν ον δ τ, 

γυναῖκες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέκνων. 

οὐκ ἂν δυναίμην" χαιρέτω βουλεύματα 1040 

τὰ πρόσθεν" ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐμούς. 
ω 

. 

τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσὶ; Τέκνον 
ἐμόν" τὸ γὰρ οἷον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ 
Ἔκ σέθεν. Ψιρρ. ἄση, 1χ. 486. Οη ἴδ 
ΟΘΙΒΠΊΘΏΙΕ5. τοϊαῖϊνα ἰὼ ἘπΠΘΡα]5, 5686 
ἘΟὈΙΏ5ΟῊ 5 Απίϊαᾳ. οἵ ἄτθεςο, Ὁ. ν. 6ἢ.1Π; 
(ορᾶτα Ῥορϑ᾽β ΕἸβθου ἴο ἴΠ8 ΔΙθιηουῪ 
οἵ 8ὴ ἰπηϊογιιηδίθ Τὰν : “Νο ἔριβπα β 
ΘΟπΙρ]αϊηΐ, ηο Κηα ἀοιηθβίῖς ἰθαν Ῥ]βαβθὰ 
ἴΠ ν ραΐθ ρῇοβί, ΟΡ ρταςθά Τῃγ πιουγηί]} 
ΡΙΘΕ : Βν ἰοτθιρῃ ἢδηα5 (ἢν ἀγἹησ' ΘΥ̓65 
ὙΕΙ͂. οἰοβθα, Βν [ργθιρῃ ἤαπᾶβ ἴῃΥ 
ἀδβαθς {1π|0ῦ8 σομροβεα, ΒΥ. ἰογεῖσῃ 
Παπαᾶβ ἰγ ἢαιη]6. τᾶν δάονπ᾿ ἃ, ΒΚ 
ΒΔ ΏΘΘΙ5. ΒΟΠΟΙΓ ἃ, ἃπαὰ ὈΥ ΒΓ Πρ ΓΒ 
τουτη ἃ ̓̓  

1091. ζηλωτὸν ἀνθρ., αἩ, οηυϊαῤίο ἰοὲ 
ἀἸιΟΉρ᾽ Ἠῖθγὶ : ζηλωτὸν 15 ἴῃ 6. ΠΘαΐον Γ6- 
ἔουτηρ ἰο ννμαΐ ρρθοβάθβ, γηροθοσκή- 
σειν ἃηῃ4 χ. εὖ περιστελεῖν : 5686 ΟἸ68ῖ, 
80, 

1088. (ἢ, ΑἸο. 961. Ἐγὼ δ᾽ ὃν οὐ 
χρῆν (ῇν, παρεὶς τὸ μόρσιμον, Λυπρὸν 
διάξω βίοτον. 

1035. ἐς ἄλλο σχ. βίου, ἴον ἐς ἄλλον 
βίον, μαυϊηρ' ιυἱξπάγαιυ ([τΓΟτη τη 6) ἴοὸ 

αποί ον ἰεϊγια οΓ [6 : σχῆμα οἴϊθη ἰογτη5 
8. ῬΘΙΡὮΓαΒ15: Ηθο, 617. ΑΙςο. 996. ὦ 
σχῆμα δόμων, ἴον δόμοι. 

1086. προσδ. μ᾽ ὄμμ., ἃ ῥ᾽ δοπαδπηὶ οὗ 
ἰτβαιθηΐ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ: 1]. Α. 587. μή 
σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ἀθελ δον 

Ἑατ. Οὖ. 1018, 
σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι Πανυστάτην ΡΝ 
ψιν: Ἡρῖδο], 57]. τλήῆμο .« τάτην δέ 

εῖςς ’ ΡΟ “᾿ ἠᾳ -“, 

ἱ δεῖ με, πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κοικοῖς 

σε Πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφθαλμοῖς 
ἐγώ. 

1097. προσγ.---γέλων, ““Τῆθ νϑνῸ 
δον ΓΘ ΌΘΩΟΥ ἰακε8. ἃ βαθεῖ, οὗ τη 68 
βᾶτηθ ἀθυιναίίοη, οὐ οἵ Κιπαάτεα εἰρηιμῇῆ-ς 
οδίιοη, τη ἴῃ δσοι5. 1], Ν. 220. ποῦ 
τοι ἀπειλαὶ Οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπεί- 
λεὸν υἷες ᾿Αχαιῶν ; Εύτ. ῬΗ. θὅ. ἀρὰς 
ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας. ΤῊ]5 ἴᾳ 168 
ΡΙδ66 511] ποτα ἔτραιθηι ν ἢ ᾿πίγδη- 
Β1{|}6 ὙΘΡΌΒ, ΡΘΠΘΓΆΙΥ ἴῃ ΟΙΘΡ ἴ0 Ξὰ- 
Ἰοϊη ἃ ἢθνν ἀθβηϊίοι, νν ὨΙοἢ τσ ἢϊ οἴ ἢ 
450 ὑ8. Θχρτεββϑά ὈΥ 8 Δάνοιρ, ΟΥ̓ [ἢ 8 
ἀαΐῖ. οᾶ36. 1].1. 74. πολλῶν δ᾽ ἀγρο- 
μένων, τῷ πείσεαι, ὅς κεν ἀρίστην 
Βουλὴν βουλεύσῃ, ). ε. ἄριστα βουλεύσῃ : 
Ο. 678. ἦἠδ᾽ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην 
ἐμάχοντο Φοῇσιν, ἴον τῃ6. 5ἰπηρίε ἐμά- 
χοντο. ὅορῇῃ. ΡΠ]. 178. νοσεῖ νόσον 
ἀγρίαν." Μαίῃ. ὅτ. στ. ᾧ 415. 

1098. οἴχομαι ἰϊὰΒ ἰγθαυθηῖ [ἢ 8 
Β6η586 οἵ ρογϊϊ: πιῳῷ ἤθαγέ ἢὰ5 ἰθ[ϊ πιο, 
αἰοα αἰὐαν!, πιῳ τϑϑδοίιϊίον πα 5 Γαἰίθα,, ποι 
τπαὶ 1 παυε 86θη {ΐπ6 δγὶρἠΐ σοιιλιἐθγαγ 6 
9 τὰν οἰ λίάνοη : ϑόρῆ. ΡΠ]. 414. οἴχε- 
ται δανών: Επιν. Οτ, 1579. οὐ τέθνηκεν, 
ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται. ὅεθ ν. 228. 
ἅθονθ. 

1039, “ὄμμα τερπνὸν 1.450.᾽ Ῥογξβοη. 
φαιδρὸν, ρἰϊεϊοπῖη', 15 ἃ ΤΏΟΓΒ ΘΧΡΤΘΒΒΙν 8 
Θριποῖ: φαιδρωπὸν ὄμμα, Οτεβὶ. 891. 
φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασι, Ζ 3εἢ. Αρ. 
09. 

1040. οὐκ ἂν δ,, 1 5ΞΜμαϊ! ποῖ μαυε ἰἢθ 
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ρ»“, » ΝῚ Ἁ ͵ ρ»᾿ ,ἤ 

λυποῦσαν, αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακά; 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε᾽ χαιρέτω βουλεύματα. 
καί τοι τί π πάσχω: ΠΡ Ήτς γέλωτ᾽ ὄῷῴλειν, 104 

ἐχθροὺς μεθεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀξημίους; 
τολμήτξον τάδ᾽ - ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, 

τὸ καὶ προέσθαι μαλθακοὺς λόγους Φρενί. 
χῶρε τε , παΐδες, εἰς δόμους" ὅτῳ δὲ μὴ 

ϑέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι. ύμασιν, 
αὐτῷ μΞ λήσε ἤς χεῖρα ὃ οὐ διαῷφθερ ξρῶ. 

ἠιρανί ἴο σογηηιὶϊξ ἐΐθ ἀδοα : ἰἴπι5 ροδϑβιιπι 
ἴδ. υϑ. 1η 1ατη : ὙΊγρ. 3 η, ἴχ. 481. 
ἴὰ η6, 11 βθηθοῖϑ ϑ'ϑιἃ τηθῷ ΓΘ] 0168, 
Ῥοξιιὶδέϊ πα αθτα βοΐατη, τααθ118 1 

1044. οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε, 56. δὶς τόσα 
'κτήσομαι κακά. ““παύομαι βουλευμάτων 
85. ἃ ΨνΔΓ. ἰδοῦ. ἴῃ 1). ΔΙυ:ρτανθ οἱΐαβ 
ἔργο [Π6 ὅ. μοί. δ5 ἃ νϑῖ. ἰβοῖ. παύσομαι 
βουλευμάτων, Ὀαὲ «“υηΐὰ Πᾶ5 παύηται." 
Ῥογβοη. ὅ588 ν. 960. 

1048. τί πάσχω; ὠὡλΠαΐ αἰΐβ πι61 ιυϊαΐ 
απὶ 1 αδοιι7 566 ποίβ. οὴ Ηβθο. 1109. 
Οὐ γέλωτ᾽ ὄφλειν, 5ε6 ν. 405. 

1047. τολμητέον τάδ᾽ : ἴῃ6. νεγθ8] 
Οἰζθη τϑπηδὶηβ 1η 1ἴΠπ6 πρυΐοτ, δη4 ἴδκ65 
115. ΟὈ]εοῦ ἴπ 1[Π6 δοοιβ. Οτεβί. 769. 
οἰστέον τάδε: Ῥίορη. 724. ἐξοιστέον 
Ὑ ἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 

ἀλλὰ τῆς ἐ. κ-. Τῇ ἱπίογργοίαίοη οὗ 
{Π|15 ἀπ {Π6 [Ὁ]Πονντηρ Π1η6 15 τη πο ἀἰδ- 
Ρυΐεά ; 1 υπαοιβῖαηα πθῖὴ ἴῃ 08 : ὑυτ (10 
ἐθλλι].) ΟΓ τὰν τυδαΐκγι655, ἴῃ Πα υϊηυ ΘΟ ΘῊ ἨιΘΉ- 
ἑαἰίῳ οἴυθτι τυαν ἰο ϑηθγυαίϊηρ" 5ογιρίθ5 ! 
ἡ τΠ6 188 οὗ 1[ῃ6 σ8ῃ. ἴῃ ΘΧΟΪΑΤΩΔΈΟΠΒ, 
566 Προ. 658. Τῇε σοηβίγ. οἵ {{Ἰ6 1η ἢ. 
ἴῃ ΘΧΡΓΘΒΒΙηΡ 5.}}07156 πὰ ἐπαάϊρηαίϊοη 
15. ποίϊοθ4 Ὀγ Ῥτοῖ. ΜέοπΚ οἡ Αἴο. 848. 
ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι, Κακοῦ τοσούτου 

δώμασιν προσκειμένου, ῥιιέ ἐο {πὶηϊς ἐμαὶ 
ψοῖι δ]ιοιι (αὶ παυο βαϊὰ ποι ]ιῖηρ ! νν ἤθ γα ἢθ 
ΟἸΐθβ, ἰορείμεῦ ἢ (ῃ6. ρᾶββδασθ Ἰὴ 
ααεβίομ, ΛΗΒΙΟΡἢ. Ναῦ- (818. τῇς 
μωρίας, Τὸ Δία νομίζειν, ὄντα τηλικου- 
τονί : αἶθο Ὀγ Βοβ. ΕἸ]. ὅτ. ρ. 601]. πὰ 
Ὀγ Μαίζμς αἵ. στ, ᾧ 642. νῇο ρῖνεβ 
1Π6 [Ὁ]]Οννηρ διηοπρ ΟἰΠΘΓ ἸΠβίΆΠΟΘΒ : 
Χρῃ, (ὐγτ. ἢ. 2, 9. ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαθεὶς 
εἶπε πρὸς ἑαυτόν" τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ 

νῦν κληθέντα δεῦρο τυχεῖν ' ἱπαΐί 1 
δ᾽οιία 06 5θπΐ ζὸγ μἰΐπον ! ϑόρῆ. ΡΠ]. 
294, Ὦ φίλτατον φώνημα" φεῦ τὸ καὶ 
λαθεῖν Πρόσφθεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν 
μακρῷ χρόνῳ! ἨδτΓα ποίϊοβ 1ῃ8 60]10- 
οαίοη οὗ {πΠ6 οοπ)πποίίοη καί, Προέ- 
σθαι, ἃ5 ἘΠΤη5]. ΤΟ ΓΚ, Πᾶ5. 1Π6. βϑτὴ8 
τη Δ ΏΪηρ ἃ5 ἀναλῶσαι ὅ26,, ἀηα ῥίψαι 
1401. ὅ6868 [μ4461}}8 1ι6χ. 

1048. ““ φρενὸς [,. ΑἸα, 
οἡ 1106." Ρογϑοη. 

1049. ὅτῳ---μελήσει: (Π15 ρᾶθεαρθ 
ΙΒ. γ»68}] βχρ]αϊπθα ὃν ἴῃ6 ὅ39}0).: ὅτῳ 
δὲ, φησὶν, οὖκς εὐσεδὲς φαίνεται παρεῖ- 
ναι τῷ φόνῳ τούτῳ, καὶ δέχεσθαι τοι- 
αὐύτας δυσίας, οὗτος ἀπίτω. τοῦτο δὲ 
εἶπεν ὡς ὄντων ϑεῶν τινῶν χαιρόντων 
ἀνδροφονίᾳ, οἷον, ᾿Ἐριννύων, ΓΑρεως καὶ 
τινῶν ἑτέρων. Ὅμηρος" ἾΑρες, ΓΑρες 
βροτολοιγέ. τῷ δὲ αὐτῷ μελήσει συνα- 
πτέον τὸ μὴ παρεῖναι. [Γ ἀπῳ ονεὲ 
ἐἠλ)ι8 τἰ ἱηιρίοιι8 ἐο δ6 ργδβθπὲ, ἰο ἰακὸ 
ραγὲ ἴτε ἢτῃ 8αονῖοθ, 1.6. ἴῃ 1Π6 ΤΌΤ ΟΣ 
οἵ τὴῦ νἱοΐμπηβ, ἐπαΐ τοί δ6 ᾿ιὶβ ΟΝ ΟΟΥΊΙ, 
Δ᾽] ΠἸησ ΡΤ ΌΪΥ ἴο 1ῃ8 ΘΠ οτα8. 

1051. χ. δ᾽ οὐ διαφθ. Α ο1]055 1ῃ ὁη6 
ΜΆ. ἜὌχρίαῖηβ. διαφθερῷ Ὀγ μαλακίσω, 
ἴῃ ἈΠΟΙΠοΡ ΟΥ̓ ἀμθλυνῶ : 4150 χεῖρα ὈγῪ 
δρμήν : ΔΟΘΟΙΙηρ' 0 {Π6 ἸΔἰ[6Γ τγθ Πᾶν 
ἰλαηβαΐθ ἰῃπ8: 1 ὐὲέ ποῖ οἤαηρο πὶ 
Ῥιώθ086 : ἴ15. 1. ἃ τηρᾶπίηρ' {τΘα ΠΘΠΕΥ 
ΘΙ οΠρΊΩΘ, ἴο διαφθείρω: ἴπ05 ΖΈβοῃ. Αρ. 
908. Γνώμην μὲν ἴσθι μὴ διαφθεροῦντ' 
ἐμέ: ἘύΡ. ΗἸΡΡ. 3591. Οὐκ ἔσθ᾽ ὁποίῳ 
φαρμάκῳ διαφθερεῖν Ἔμελλον, ὥστε 
τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν : Ηϑφςο, 60]. 
ὋὉ δ᾽ ἐσθλὸς, ἐσθλὸς. οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο 
Φύσιν διέφθειρ᾽, πε. Δ ἢ: ἐστ᾽ ἀεί, 

Ἑ 

68 ΤῊΥ Ποῖ 
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ἃ, ἃ. μὴ δῆτα, υμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε. 

ξασον αὐτοὺς, ὦ τάλαν" ᾧΦεῖσαι τέκνων" 
ἐκεῖ ἵ μεθ᾽ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 

μὰ τοὺς παρ᾽ Αἵδην νερτέρους ἀλάστορας, 10δὅ 
οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦθ᾽, ὅπως ἐχθροῖς ἐ ἐγὼ 
παῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καθυθδρίσαι. 
πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν" ἐπεὶ δὲ χρὴ» 

ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 
πάντως πέπρωται ταῦτα, κοὐκ ἐκῷςε ύξεται. 1060 
καὶ δὴ ̓πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισί τε 

ΤΊι6 γθεϑινϑα ᾿ηἰθυργεϊαιοη ἴβ : σιαητιηὶ 
ἨὨιθαηϊ γ101. ΠΟΥ αι ρα ι, 56. ΤῊ ΒΘ] οον αΙἃ : 
1 οἱ ποῖ πὐιλοῦυθ, δἰαοίκογι, πῃ παπά. 

1062. ϑυμέ: τ 5 Απτσοηθ ἀἀἀγθβ585 
ΠΟΥ 581}, ἢ “ΖΕ βόϊς 5. 6. ἼΠ ἢ. 1098: 
τοιγὰρ δέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει κακῶν, 
Ψυχὴ, ϑανόντι ζῶσα, συγγόνῳ φρενί. 
Οἡ μὴ σύ γε, 58ε86 Ηεο. 408. 

1054. ἐκεῖ, νἱζΖ. αἱ Αἰῇβη8. Τῃ18 
νΘΙ588. δρρβϑᾶϊβ ἴο Ἠδιηδηη ἴο 8 ουΐ 
οὐ ρΐδοβ : 1τὖ σθγίδιην ἀοθ85. ποῖ ννγ8}} 
σΟΙΠΟΙ46. νὰ ἴῃΠ6. ἴπγθ6. ποχί νϑῦβ68:; 
δη4 ννοι]ἃ οοιηθ ἴῃ ὈδίίοῚ δον ν. 104]. 
Βοῖμῃβ 5 Ἰηβϑιῖβα 11 αἴτοι 1044, 

1065. ““Παρ᾽ Αἵδην 15. ῬΓΟΡΟΙ ΟὨΪΥ͂ 
ννἤΘ ΓΘ 1Π6Γ6 15 [Π6 1άβᾶἃ οἵ τηοίοη. 8388 
Βορὶ), (ἢ. (. 1662. Ἐκ’. ΑἸο. 297. 
Πρδά, τῃπεγϑίονβ, παρ᾽ Αἵδῃ.᾽ Ἐ]Π15]. Ἰῃ 
Μ8. Οπῦ. 1. Ρ. 3865, 16 οτίϑιη οἵ (ῃ68 
ΘΓΓΟΥ 8 Ἐχρ]αϊπθὰ ἴῃ νν. 264. 989, 
Ηξο. ὦ. ἼΠο δσοιβ. 15, ΠΟΥΘΥΘΓ, οἂ- 
ΡΔΌ]6 οἵ νη ϊοαίϊοη, 1 ννθ πη δρϑία μά 
παρὰ ἴῃ ἴπ6 56η56 οὗ λιαία, ὑψ ἐΐο ἴη- 
ἤδνπαὶ πολιάς, πέαν, ἰῃαῖ 15, ποῖ, αἰξεπά 
οα, Ρίμιο: ἃβ τὰ Θά. Τ' 460, νέοι δὲ 
παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσὶν, {16 
ψοι ἤιθη, νι αἰτοπάαποο τπροη, ᾿ΐηι. 

ἀλάστορας, ϑδοιοί, τοὺς καταχθο- 
νίους" οὺς οὐκ ἔστι λαθεῖν. Βαϊ ΒΙοιυ, 
ου 2250}). Ῥειβ. 983. ἀθάμοθϑβ ἴῃ6 ννοτὰ 
{π8 : “ΑΌ ἄλη, πιθηἰϊδ ΘΡΥΟΥ,, αοἰἸγΐιιηι, 
νϑϊς ἀλάζω, ἀδοϊρῖο, ἀπά46 ἀλαζὼν, ὃ 
ἀπατεὼν καὶ κομπαστὴς (Εΐγῃ. Μ.): 
ἀλάστωρ, φιιΐ ἴπ ΟΥΥΟΥΘηι Ρ6) η]οϊοσιιγη 
(γαῖ : ἄλαστος, φιιὶ ἴγν ΘΥΥΟΥΘηι ῬΕΤ᾽νϊ- 
οἰοϑίιηι ἴῃ ἀτιοϊίιιν.᾽ 

1057. καθυθρίσαι : οἵ. 779. 1066, {6 
ΒΆΠῚΘ ὁοηβί1. Οσοα5. τὼ ΠΡ, Οα, 1. 26. 

(ΓΒ. Ππ᾿ᾶτὴ δὲ πηθῖιϑ “Γγαάδηη ρτοίθυν 8 Ἰἢ 
τηᾶγ6 (ὑὐτοίσαη υγίαγδ νΘη 15, 1. 6. τεῖ 
γΡογίθηΐ. 

1059. ““Βταηοκ Πᾶ8 δα! οα κτενοῦμέν 
Ὑ᾽ ἔτοη 1μᾶξο.; θὰϊ [,ἀβο}}5. θο]ονν 
(1296.}, νγθγα 16 βϑτὴβ [1πη6 τιερα ἴὸ 
ΟΟΟΌ, ΟΠ 5. ἴῃ68 ρϑγίοΐθ. [11 15, ὦ 
τΠηἰς, θδιῖθι ἀννὰν ἢ Ρογϑυλι. 

ἐξεφύσαμεν : φύω, ἀηι φυτεύω (ν. 
890.}), ἃγ6. σῬΘΙΑ ἢν ΔΡΡΠΟΔὈΪΘ τὸ 1[}6 
τη ἰθ Β6Χ ἃ]οῃθ: [Πϑυθίογο γα] οκ, οἢ 
Ῥμοθη. 84. οὈ]θοῖβ. ὄνθὴ ἴο ἴῃ θ᾽ ῸΓ, 
φύσαντας, ἴον τεκόντας, ἴῃ ἴῃ8 Ξ6η588 οἱ 
Ῥαγθηίβ.: {{||86. ἢἤοννθνοῦ Ῥούβοη αδίθηςβ 
ὈΥ ἱπ6 ρᾶβϑαρθ Ὀθίογθ τι; ἴῃ ϑνῃιοῇ, 
Βη 66 δίφαθδ τι565 [ἢ 6 ΠπηΒ ΒΟ  1η6 σΘΠ Δ 6 Ρ 
(ἀροοτάϊηρ τὸ 1ῃΠ6 τα ποιίοθα ἃονθ 
986..), 11 15 ποΐ Βα ΓΡΙΙβιηρ᾽ [Παΐ 588 5που ἃ 
0586. ἃ ΘΟΙΓΟΒΡΟΠΑΙηρ ν 6 Ὁ. Ι ΠΠ]ΑΓ]Υ 
ἴῃ8 Τί νϑὺῦ ρίρηιο 15. σαρδ0]6 οἵ ἃ 
ἀοαθ]8 ἀρρ]οδίοι : ὙΊγρ. Ἄ“η. 1. 618. 
Τὰπθ 1Π6 δηθαβ, σαθὰ [ϑατάδηϊο 
Αποἢῖθο ΑἸτηδ Ν' Θηι15 ρϑγε με 3 

1060. ““πέπρακται ΑἸά. πέπρωται Ἐ. 
ΤῸ Ῥ., ἃ5 Βεαηοὶς ἢ85 βαϊιθα." Ρογϑοη. 
ΜΙ ΆΓΠ188. ἸΠΟΠ 165 ἴο 1Π6 τϑϑαϊηρ πέπρα- 
κται, Ἀαντησ [Π15 ηοΐθ : “ {τ αὐυοα 5ΘΏ10 
αἴοαπι, πέπρωται 46. 60, αοα ΠΟΙΏΙΩΙ 
ἤχυπη δὲ σοηϑε απ τὴ Θϑί, ὈΒΌΓΡΆΡΙ ΠΟΙ} 
ΤᾺ ΘΩ]Ω1, πὶ ἀθ 118 αἰσαῖαγ, α α1- 
νη] 8. ν6] [11 ποοδββϑιίαῖθ αἀββυηδία 
βαηΐ.᾽" 

κοὺκ ἐκφ., απὰ {6 ορροντιιγυϊίυ ὁπα ἐ 
μοί θδοαρθ πιθ: ἴ)ϑῖη. ΟἸγπίῃ. 1. Ρ. 29. 
Πέπεισμαι γὰρ ἐξ ὧν παρὼν καὶ ἀκούων 
σύνοιδα, τὰ πλείω τῶν πραγμάτων ὑμᾶς 
ἐκπεφευγέναι τῷ μὴ βούλεσθαι τὰ 
δέοντα ποιεῖν. 

οἰ ὐὔὐλ - δυξα»δδει δ λλέν" -». .: 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 10ὅ 

’ “ , 5 
γύμφη τύραννος ὄλλυται" σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 
ἀλλ᾽, 

τ Ν ΚΝΩΝ ἥ «ὯΝ 

εἰμι γὰρ ὅη τλημονεστοαιτην οὐδὸν, 
Ν 7ὔ Ἃ ῇ, ΄ ,᾿ 

αἱ τουσὸξ πέμψω τλημονεστεροιν ετι" 
ἌΝ ΄σ- Ἁ 

παῖδας προσ εἰπεῖν βούλομαι ; ον ΣΡ  ) ἐν [4 

ὃοτ, ὦ τέκνα, 

δότ᾽ ἀσπάσασθα! μητρὶ δεξιὰν χέρα. 

ῶ φιλτάτη χεὶρ, Φίλτατον δέ πο κάρα, 

καὶ σχῆμα, καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων, 
εὐδαιμιονοῖτον᾽" 

1068. ἘΤαΙ5]. ρα ποϊαδίθβ ἴΠ6 ρᾶββθασθ 
{Π5 : ᾿Αλλ᾽ εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην 
ὁδὸν, Καὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν 
ἔτι, Παῖδας προσειπεῖν βούλομαι : δηάὰ 
δραῖη 1341]. ᾿Αλλ’ οὐ γὰρ ἄν σε μυ- 
ρίοις ὀνείδεσι Δάκοιμι, τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ 
σοι δράσος, "Ἔρῤῥ᾽, αἰσχροποιὲ, καὶ τέμ- 
νων μιαιφόνε. (ΟἿ, 1298. [ἢ Ξ6ἢ) ΟΆ868 
γὰρ 15 Θαυϊναίαηΐ (0 ἐπεὶ, δίγησθ ἴΤϊ 15 
οὐἠ [γραυθηΐ σου τ θπο6. ἴῃ Ηδροαοΐαβ 
1ηὴ {Π|5 56ῆ56 : ἴῖῃπ51. 14. ᾿Αλλ οὐδὲν 
γὰρ μέγα ἔργον ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄλλο ἐγένε- 
το, βασιλεύσαντος δυῶν δέοντα τεσσε- 

ράκοντα ἔτεα, τοῦτον μὲν παρήσομεν, 

τοσαῦτα ἐπιμνησθέντες,. δὰ δηΐηι 15 
ΒΙΓΉΠΠΑΥΪΥ ἀϑεα : Δ τγρ. θη.1, 19. 11. 164. 
ν]. 28. 

1064. ““ Ῥιοιβοῦ, Ν᾽ ΘυΊ5ι πη. Ρ. 60. ὁοἢ- 
Β:60γ5 1015 ΠΠΠὴ6 ἃ5 Βρυγίουϑ." ΡΟΥ ΒΟΉ. 

1066. ““ἀσπάσασθε οοτηπιοηΐϊν. Βυΐ 
ὀσπάσασθαι ΜτυΞρτ. ἔοι) Α. Β. Ὁ. Ε.. 
8η4 τῃιτι5 Χ. Π. 1916. ἃ5. 7 οϑῖαβ. δῖρις- 
ΟΘΟΓῸΒ. αἶδο οἴϊθβ. οἡ Νοηιϊαβ ΔΑΓ  [8, 
ν. (δέξο, [ἴορ οοαϊί6.1ὺ Π6 νογάβ οἵ 
Ἐπππῖα3 τὴ ΪΝΌΠΙΙ5Β. 8Γ6 ἴπ656 : “δα Ϊνϑίβ 
ΟΡἕπη ΟΟΤΡΟΙᾺ, οθίῖθ ΤἸΠ8Πη 5 νΘβίγὰ8 

ΤΊ ΘΆΞ 416 δΟοΙΡ 6. ῬτοβθηΥ φίλτατόν 
τε Βεοκ. Ρογϑοῦ. Τὸ ρτοόγᾷ ὕπαΐ δὲ 
ἴβ 1ῃ6. σοΥγθοῖ τϑϑάϊηρ, ΕἸ] τη5], γοίθυβ τὸ 
τΠ6 [ΟἸἹ]οννηρ ᾿ηβίθηοθα ἔγοτη {Π15 Ὀ]ᾺΥ : 
98. 181. 400. 765. 957. 1026. ὅ668 
ἴῃη6 ποῖ οἡ 960. ρον, ρ. 134. ποῖιο 85 
{παῖ τη6 ρῬτίιοὶθα μὲν αηἀ δὲ ἃΓ6 ετὴ- 
Ῥἰογϑα τὴ {Π|0 ΘΠ τη ΓΟ οὗ {Π1ΏρᾺ ΟΓ 
ῬΘΙΒΟΉ8, σύ Θ ἢ νρῆῇθη αἸΠἘγοπΐ, ρῥγονι θα 
πον αν τϑίθβγθηθθ ἴο ἴπ6. Ξξαπ)6 δὰ Ὁ- 
76οι: τπὰ5 ὅοριι. ΡΠ]. 590, Ὦ φίλτα- 
τον μὲν ἦμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνὴρ, Φίλοι δὲ 
ναῦται. “ΓΘ ρᾶγίϊο]θ μὲν 15 Γ᾿] ΘΌΕῪ 
ΟΠ 641, ἃ5. 1ῃ [Π6 ρτθβθηΐ ρᾶββαρθ πὰ 
08 ΟἾΠΟΙΒ τρίοιτθα ἴο Ὀγ ΕἸμηΒΙοΥ. 

ἀλλ᾿ ἐκεῖ" τὰ δ᾽ ἐνθαῦςε 

Οοιηρατα ὙΊνρ. ἤδη. νἱ, 697. 48 }πρ 6 8 
ἀδχιίνδαιη, 1)8, ΘΘΏΙΟΥ, θα 6. Διηρίθχα 
ὯΘ 5 7816 ΠΟΒΙΙῸ. 

1068. “ὅθ ρε βὔδιη σχῆμα, φυοά ἃ 
Ταῖς εὐ παῤῖίιι5 ογῖς οἵ ρδδίιι5 ΔΡρΘΙ]δτΌΓ, 
ἃ (081115. πιαϊηιΐοηι οἱ δον ἐθηαη 6, αὉ 8 
πάθην ἃ {θη6ν}6, απ οὐ 6βι ἔχειν, ἀδα ποἴα 
Θε86. σοηβίαίῖ, Βυγν. Μίεα. 1068, Ὦ 
φιλτάτη χεὶρ, φίλτατον δέ μοι στόμα, 
Καὶ σχ." ϑίορῃ. ΓΠθ8. Τὶ ν}}]] ΡΒῈ οὔ- 
βθυνϑα {πᾶΐ δίθρμθηβ ἤθτα δάορίβ ἃ 
τοϑάτϊηρ' στόμα, νν ΙΟἢ 15 πηποίϊορα Ὀγ 
Ῥούβοη, ὈὰΓ ψῃΙοἢὴ ΕΣ] ΠΊ5]. ᾿ὰ5. Ἰηΐτο- 
ἀυορα ἔροπη ἃ ΜΙ. 1ὴ ἰτῃ8 ΝΜ αίϊοδῃ 
Ταῦτατγ. (ΟὐομρΡ. ν. 1896. 

1069. ““εὐδαιμονεῖτον [.50, 1655 φοτ- 
ΤΘΟΙ]γ." Ρογϑον. ἘΠΤΉΒΙΘΥ (πα Δ [Ὲ} 
τὰ δομιοίθί.) ἢὰβ5. τϑείογθα εὐδαιμο- 
νοίτην, Ὀδοᾶσξθ, ἢ6 οοπίθπας, {παΐ ἐδε 
δοοοη απὰ {πὶγαὰ Ῥϑυβοης οΓ {6 ἀτιαὶ 
γλιηιθο}" ἀὐθ}6 αἰϊκο. ΔΊΟΠΩΚ ἀββθηΐς τὸ 
Ὠ15 ̓ ΟΡΙΠΙΟΏ, ΑἼΟΣ 282. νν Π6Γ8 [8 οῆδησεβ 
δρῷτον Ἰηῖο ὁρῴτην : 150 Β]Ιομηξ,, ΓΝ 
Αρ. 1178. ΤΠ ΠΊΔΥ Ὀ6 σοττβοὶ ἰμ 
Ατς ννηΐετβ ; Ὀὰϊ ΠυηθᾶΡ ((Γ0]]. στ. 
ΔΜ]. 444. 6. Ὶ Βῃοννβ {Πᾶΐ {Π|6 ρυΙποῖρ 8 
ν}}}} ποί ἈΡΡΙΥ ἴο Ηοπιοῦ: τῃ08 7: 
Θ. 4566. Οὐκ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων, 
πληγέντε κεραυνῷ, ἊΨ ἐς Ὄλυμπον 
ἵκεσθον ἵν᾽ ἀθανάτων ἕδος ἐστὶν, ννῆεδΓγε 
ἱκέσθην σου] ποῖ ΘΟΙη6 ἴῃ : δη4 ἄρϑίῃ, 
1]. Σ. 588. Ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα 
λαφύσσετον. ϑοΠ οἴε (Ξ6}0]. ΑΡΟΪ]. 
ἘΠ. ρ. 146.) οοηβιάθιβ ἰΠδ0 [ῃ6 δησίθηΐϊ 
Οὐσϑοκϑ ἰοτηιθαά 1Π6 ἀπ8] οἵ ἴῃ8 πηρϑγῇ,, 
δοΙδί. ὅζο. 1ΠΠΠΓΘΉΓΥ Ἰῃ τατον, ττττὸν, 
Δα ---ν, ---ῆν. 

ἐκεῖ, 560, ἐν Αἵἴδου: Ηρδο. 242. Ἐκεῖ 

δ᾽ ἐν Αἵδου κείσομαι χωρὶς σέθεν: 
ΑἸο. 760. εἰ δέ τι κἀκεῖ Πλέον ἔστ᾽ 
ἀγαθοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ Αἵδου νύμφῃ 

Ε ὃ 
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Ἁ 9 ΨΣ δ “" “ ἈΥΑΝ 

πατὴρ ἀῷᾧειλετ " ὦ γλυκεῖα προσβολὴ, 1070 
" ΝΝ Χ ἴω ; “ 

ὦ μαλθακὸς χρὼς, πνεῦμά 9᾽ ἥδιστον τέκνων. 
᾿ “᾿ ἌΜΕ 5 5, 4... Ὲ , 

ΠΕ τῖπιξ, χώριτ οὐκεν εἰμι προσδλέπειν 

οια τὶ ες ὑμᾶς, αλλὰαὰ γικῶμαι κακοῖς. 
ἃ , Ν ᾿ν; .᾿ ’ 7 

αἱ μανθάνω κεν, οἷα δρᾷν μβξελλω κακὰ" 
ΝΑ Τ ΝΕ ΡῈ ἈΝ, Ἐν ὩΣ " - “υμὸς ὃὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 1075 
ὁσπερ μεγίστων αἰτιος κακῶν βροτοῖς. 

Χο. πολλάκις ἤδη διὰ λεπτοτέρων 
μύθων ἔμολον, καὶ πρὸς ἁμίλλας 

παρεδρεύοις. ὅϑορῃ. Α]. 1972. Οὗτος δὲ 
κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὧν, ἔμοιγ᾽ ὅμως Ἔχθι- 
στος ἔσται: ἴΘ᾽6 Οὔδθινθ ἴῃ8 ορρο- 
ΒΘΙΠΟῚ Ὀδίννθθη ἐκεῖ ἂπα ἐνθάδε ἃ8 1ὴ 
[Π8 φρτθεθηΐ ρᾶββᾶρε, Τὰ ἐνθάδε, 1ἢ6 
Θ᾽) οψηιθηῖ5 Γ᾽ ἰπὶδ ἰ6. (οιηρεῖθ 
Βγτγοῦ, ΟἸἰὼ6 ΗδτΡοϊά, οδῃίο ἵν. 81.162), 
“Βυΐ πονν ἃ ὈΓα6 ἃηα ΠΙΟΙΠΘΓ --- ἃπα 
ῃονν ἔἠι616.᾿ 

1071. ὦ μαλθακὸς χρ., {{᾿θ ποιηΐη. 
[ον {π6 νος. : οἷς ν. 60. 115]..: 11.1΄. 77. 
Ζεῦ πάτερ,---- έλιός δ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς. 
Βὸγν πνεῦμά δ᾽ ἥδ., ννα πρὶν τα πνεῦ- 
μα δ᾽ ἥδ., Δοσογάϊηρ' ἴο [π6 ΟὈΞΘΡΥ ΔΙΠΟἢ8 
οη ν, 1067. 

1079. ““ οἷος ἴῃ (ἢ 8 ΘΧΡΓΘΒΘΙΟἢΒ5 οἷός 
εἶμι οὐ οἷός τ᾽ εἰμι νυν τῃ6. 1ηἤη., 15 
ῬΙΌΡΘΡΪΥ τοιοῦτός εἰμι, ὥστε, ἴ απὶ οΓ᾽ 
δμοἶ, α Κκίηα, αϑ: οἷός εἶμι ἀπὰ οἷός τ’ 
εἰμι ᾿ᾶνθ ἀϑαλ}]ν {118 αἰδιησοη, νἱΖ. 
τῃδι οἷός εἶμι ΞεἸἰρηϊῆθβ 1 απὶ τυονέ, ἀπ 
οἷός π᾿ εἶμι, 1 απὶ αὐΐ6. Δίδι, αν. ὅτ. 
ᾧ 479. 

1074. ““οἷα τολμήσω κακὰ οἀά. ἀπ 
πηοϑί Μ5ὅ5. Βυϊ ( Ἐ. 1,386. βοτὰ 
δρᾷν μέλλω, νυἱϊοῇ 15. το! ὈΘΙΘΓ, 
1ηϑἰθ84 οἱ τολμήσω : δηα 51η66 119 15 

ρριονϑά Ὀγ Οτοία8 οα Δίδιτῃ. χῖν. 9, 
8η4. Δ αίοκ, Τ)ιαῖρ. Ρ. 21. 1 Πᾶν 80 
δαμπεα. ὙΠ ΟΠ ΔΙ οἸ 18. τη Ὺ ΠᾶνΘ 
τοαὰ (ΡΙαΐ. πη. ρ. 274. οα. Δθιυτβ.) 
οδηποῖ Ὀ6. ᾿η!δρυθα ἔτοτη. [18 νΘΒΊΟῊ : 
ΝΘα τὴ8 ἰαίοῖ, πὰπης, ααδιὴ οταθηΐδ 
σοριίθιῃ ; ὅϑ'8α νἱποῖὶς ἃ ϑδπιϊδίθηι 
ΒΘοῖορ5.᾽ Οὐτδροιαβ. Νὰ. [γα θθηι]Υ 
ΔΠΠἀ68 ἴο 1Π15 ρᾶβδᾶρθ Χ, Π. 595. 720. 
142. 875. Ὀυΐ ἴῃ σϑηθραὶ ἴῃ διὸ ἃ 
ΔΉΠΟΥ παῖ 6 Δῆοταθ πῸ οἷο ἴο τΠ6 

γϑαάϊησ νυ π6 οαπα. ΙἿ}ῃ 1888. 
ἤονγενθι ἢ6 885, Καὶ συνιεὶς μὲν, οἷα 
τολμᾷς ἀφρόνως, ἴτοπ] ψΏΘΠΟΘ. ἰΐ 15 
ΟἾδαν τ[παὶ ἢ δα τολμήσω ἴῃ ἢῖ5 Μ5. 
οἵ {1π6ὸ Μίβαθα. Οἱ 1ἢ8 οἰϑὺ ἢδηΐ, 1Π 8 
ἴο]]οννίπο νυ ΗἸ16 15. ΔΡΊ66 ἴῃ ρινίηρ δρᾷν 
μέλλω: ΡΙ]αϊ. 46 νιῦοβο Ραυάοιϊε, ρ. 
899, 1). Οἰδιηθηβ ΑἸδχϑηαι, Θτο τη. 1. 
Ρ.- 462. Τιποϊαη, ρτὸ δίεγρο. (ὁπ, Τ᾿ 1. 
Ρ. 717. Οαίθη, ἀβ ορπι. ΠΊρροοι. οἱ 
ΡΙαὶ. 1. 2. ἵν. ὅ. 10, ϑνηββίαϑ, 46 
Ἀρηο, Ρ. 1]. ἃ. Πιοιοοίεβ, ἢ ἀὐτ, 
(ὐγπι. 64. Ν᾽ ϑαμπᾶτη, Ρ..60. Αττίδη, ᾿π 
Ἰριοῦ, 1. 28, Βιιαρ 1οΙα5, ἴῃ Θρίοῦ. ὁ 4. 
10. 11. τὴ Οδίθροτ, Ρ. 61]. ἃ. 18. 64. Βα8. 
1551. ΑἸἰοϊηου5, ἀθ Ἰ)οοίτ. Ῥ]αῖ. ο. 24. 
Αὐδιιάθβ, Τὶ τι, ρ. 709, (Πἰ. Ρ. 419. 
2600.) ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς τραγῳδίαις 
εἰδέναι μὲν φάσκοντες ἃ δράσουσι κακὰ, 
αὑτῶν δὲ κρατεῖν οὐ δύνασθαι. ΠΕ 
γγο 8 Τηαὶ ΟΥἹα ἃςβιρῃβ (0 Δί θα νν}}} 
᾿πη] ΘΔ ίοῖν οσου: “ γιάθο τπϑ]ϊοτα 
ῬΙΟΌΟα,ΙΒ, 1) διθτίοτα βθαῦοτ. ἢ Ῥογϑον. 
Ῥυγ. ΗΙρΡρ. 882. Τὰ χρήστ᾽ ἐπιστό- 
μεσθα, καὶ γιγνώσκομεν, Οὐκ ἐκπονοῦ- 
μνεν δ. 

1075. Βιυΐ ραβδίοη ροίδ {}ι6 δθῖ(6ν οΓἢ 
ἐΐθ ιὐἴϑοῦ διιρροϑίϊοη Γ᾽ πι! πιϊπα, κ5 
γηαϑίθν" 96 πῖῳ ρίαγιδ.. ὅ86 Ηοϊδοα Οα. 
1. 16. ᾿ 

1077. διὰ λ. μ. ἔμολον : οἵ, 868. 4150 
16 σοτητηθποθιηθηΐ οὔ ἃ ομογὰ8 ἴῃ ΑἸ. 
988. ᾿Εγὼ καὶ διὰ μούσας Καὶ μετάρ- 
σιος ἧξα, καὶ Πλεῖστον ἁψάμενος λόγων, 
Κρεῖσσον οὐδὲν ᾿Ανάγκας Εὗρον. 
ἁμίλλας --- μείζους, αἰϊδριιίαξίοτιδ, ΟΤ 

αγριιηιθτιῖ5 Γ΄ ἃ πῖρπον Κὶπὰ : 80 846. 
ἅμιλλαν λόγων. ὶ 

ἱ 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 10. 

ἦλθον μεῖς ζους, ἢ χρὴ γῈ}- ἂν 

“))ἤλυν ἐ ἐρευνᾷν᾽ ἀλλὰ γὰρ ἔστιν 1080 

μοῦσα καὶ ἡμῖν, ἥ προσομιλεῖ 

σοφίας ἕνεκεν" πάσαισι μὲν οὔ ̓ 

παῦρον γὰρ δὴ γένος ἐν πολλαῖς 

εὕροις ἂν ἴσως 
3 ΄ς“ 

οὐδέ ἀπόμουσον τὸ γυναικοων. 

1079. “Τῇυβ Τιᾶφςο, ΑἸά. μείζους 
ἤλυθον Βτνυποκ: ἢ ἴοῦ εἰ Α. δἱοηβ. 
Αὐβιορηᾶηθ5. Τιγϑιβίν, 1126, τιάϊου]}68 
{Π18 ρᾶββᾶσθ: Ἐγὼ γυνὴ μέν εἶμι, νοῦς 
δ᾽ ἔνεστί μοι" Αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς 
γνώμης ἔχω" Τοὺς δ᾽ ἐϊς πατρός τε καὶ 
γεραιτέρων λόγους Πολλοὺς ἀκούσασ᾽, 
οὐ μεμούσωμαι κακῶς" ΘΓ {Π6 τϑας- 
τη ννῃ]οἢ ϑυ16α5. Πᾶ5. ρτθβθγνθα ἀπά 6 
Μουσωθῆναι, μοῦσα δ᾽ ἔνεστί μοι, 15 
ΘΧΟΘΘαἴηρ]νΥ ροοά, Ὀὰΐ νου] Ὀ6 Ὀδίζευ 
Ὀγ τα άϊησ, μοῦσα δ᾽ ἔστι μοι." Ρογϑβοη. 
ἘΠΩΊΘΙΘν ποί!ο68 1Πδὲ {Π6 τϑδαϊηρ νυ ὨΙοἢ 
ταποκ μὰ5. δαορίοα ἰ5 οὐ] βοϊοπαῦ!α 
οη {{||8. ῬΓΙΠΟΙρΙ6 : {πᾶτ ϑορλοοίο5. ἀπά 
ΔΎΟ τ γαγοίῃ 5816 α ἀαοίμὶ ἰο οὐ- 
{1} ἐπ βθοογι οοῖ οΓ απ αἀπαρεϑοίϊς 

σἰρηθὶα, τἰηίθδ5 α ἀκοέμ Ῥγβθθάθ: ἃ5 
961. ἢ δόμον, ἢ χθόνα σωτῆρα κακῶν. 
ΕῸΓ ἐ 5826 ΓΘΆΒ0Π [Π68 Το Δα Ιηρα τυ Ὠϊοἢ 
Ῥογβοη ἢδ5 ρίνϑη ἴῃ ν. 1083.15995. 8Γ8 
θοτίογ ἐῃὰπ (ἢο56 τὴ ΑἸ 8. 

1080. ϑῆλυν ίοΓ ϑηλεῖαν : οἵ, 961], 
δα 566 ποΐθ οἡ Ηρο. θὅ9. 

““άρ ἐστι 1ιαξο. Α1Ἰα.᾿ Ῥογϑοη. ΗἮθβ 
15. ποῖ ον νῈ  σοῃβίδίθηΐϊ ἴῃ 15 ΘΟ ΟΘη- 
τυ δύ!οη : [ογ ἴῃ ἢ16ο. 742, ἢ Πδ5 βαϊθα : 
ῥάδιον γάρ ἐστί σοι: πὰ ἴῃ ῬΏῃοη. 989. 
οὐ γάρ ἐστιν ἤθεος. 

1081, ἀλλὰ γὰρ ἔστιν Μοῦσα καὶ 
ἡμῖν, διιξ ψοῖ ἐδπονδ 5. α ϑρὶγἱὲ ὁ ἴη- 
φηῖνῳ θυόπ απιοηρ τι: ῬΙαῖο, (γαῖ. ῥ. 
406. Τὰς δὲ Μούσας τε καὶ ὅλως τὴν 
μουσικὴν, ἀπὸ τοῦ μῶσθαι, ὡς ἔοικε, 
καὶ τῆς (ητήσεώς τε καὶ φιλοσοφίας τὸ 
ὔὕτομα τοῦτο ἐπωνόμασε. ϑὅ6}0]. Μοῦσα 
ἀντὶ τοῦ φρόνησις, παίδευσις, πρὸς τὸ 
δύνασθαι διακρίνειν τὰ. ἀνθρώπινα. 

1088. ““ παῦρον δὴ γένος ἐν πολλαῖσιν 
ΑἸά, πα τηοβὲ βάὰα.: πολλαῖσίν γ᾽, 15 
ΠΟΙ6. ννουίῃν οἵ Ηθαῖῃ πη ΒΘΗ ]οΥ 

΄ 

γυναικείᾳ 

108 

[οἡ ῬΠαΪατῖβ, Ρ. 166.1. Ετοτῃ {Π6 τϑδά- 
1ηρ ἴῃ Α. Β. 1). 156. παῦρον δὲ δὴ 
γένος ἐν πολλαῖς ([ὉΓ 50 1 (Πϊηκ 1Π8ὲ 
Μ 55. ἢᾶνθ, ποῖ πολλαῖσιν) Μίυβρτανε 
ΠΟΠἸΘούατΕΒ, 864 Βιυυηοκ ἢΠα5 δασρίεα, 
παῦρον τόδε δή. Βαΐ [15 566 Π15 ΓᾶῖπεΓ 
ἴοο ΔΌΓαρΡΙ, ἃπά ἴπ6 σοῃ]) ποίη ἴῃ 
κοὺκ (85 ΄ῃ πιοβί δα, δηὰ 155.) οαΐ 
οἵ ΡΙδς6, ἴον ψῃϊοἢ ΒΘΙΒΚα. ΡΤΟΡΟΙΥ 
5 οὐκ. ῬῸΓ δὲ {ΠϑΡεΐοσθ 1 ἤδνε βυὺ- 
βιιαϊ6α “γὰρ, ν»ΙΟἢ 15 ποῖ 8ἃη ὉΠΟΟΠ1- 
τ 0 οἤδηρα, ΔΙ ΠοῸρἢ,  σοηΐρες, δὲ 1ς 
ἴΏΟΤΘ [γα ΘΏΣΥ σΟΥΓαρΡίΘα ἰηΐο γὰρ, 
τπαὴ 1ῃ6 σοπίγατυ, Αἢ πποοδυίαϊη ὑΓθρῚς 
"6 Ρ ἴῃ το θὰ ἀ6 ΗδΡ. Ναῖ, Ρ. 126. 
64. τοι, Δίκης γὰρ ἐξέλαμψ᾽ ἐναίσιον 
φάος. Τῆι5 Οτοίαβ ἴον Δίκας δ᾽, ΤΠΘ 
βϑτη 6. ἰὴ ΕἸοΡ]ορὶ, Ρ. 147. Πᾶ5. τϑϑίογθα 
ῖο ΠΡ 465 τὸ γὰρ ἐπιεικὲς [Ὁ τὸ 
δ᾽ ἐπιεικὲς, ἀπ 51 Π.ΠᾺΡ]Ὺ το ΟἴΠΘ᾽ ροδίβ 
ἴῃ Οἴμοι ρἶδοθβ, Ρογδοη. ἘἸπηβὶον 
1Π5 ΘΟΡΓΘΟΙβ {Π18 ρϑββᾶρθ; Παῦρον δὲ 
γένος (μίαν ἐν πολλαῖς Εὕροις ἂν ἴσως) 
Οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν : ἴῃ6 ἴγϑοττο 
Ποὴ οὗ μίαν ἢ νἱηήιίοαΐθβ ὈὉγῪ Εὐὑτ, 
Ηδετδο]. 328. ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως 
Εὕροις ἂν, ὕστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. 
ΤΠΘ [Ο]]Ποτνίηρ 15. 1ῃΠ6 ραγαρῆταβθ οὔ τῃ8 
ΒΟΠΟ]. οα 1ἢ15 ρογίοη οἵ ἴῃ6 Οβοτγαβ: 
Πολλάκις, φησὶ, κατ᾽ ἐμαυτὴν ἐλογισά- 
μην, καὶ δι’ ἀκριδεστέρων λογισμῶν 
προῆλθον αὐτὴ πρὸς ἐμαυτὴν ἁμιλλω- 
μένη καὶ (ζητοῦσα, εἰ δυνατὸν καὶ τῇ 

φύσει ἐρευνᾷν τὰ τοῦ βίου 
πράγματα, καὶ εἰδέναι, τί μὲν ἀνθρώποις 
καλὸν, τί δ᾽ οὔ" καὶ λογισαμένη εὗρον, 
ὅτι μέτεστι γυναιξὶ σοφίας, καὶ τῆς 
τῶν ἀνθρώπων πραγμάτων καταλήψεως, 
οὐ πάσαις, ἀλλ᾽ ὀλίγαις, ὧν οὖσα μία 

καὶ αὐτὴ τυγχάνω. 

ΕἘ 6 



10ὃ ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

καὶ φημὶ βροτῶν, οἵτινές εἰσιν 
πάμπαν ἄπειροι, μηδ δ᾽ ἐφύτευσαν 
παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 

τῶν γειναμένων" 

οἱ μέν 7 ἄτεκνοι, δι᾿ ἀπειροσύναν 1090 

εἴθ) ἡδὺ βροτοῖς, εἶ τὶ ἀνιαρὸν 
παῖδες τελέθουσ᾽ » οὐχὶ τυχόντες, 

πολλῶν ἐν ἀπέχονται, 
οἷσιν ὃὲ τέκνων ἐστὶν ἐν οἴκοις 

γλυκερὸν βλάστημ᾽, ἐ ἐσορῶ μελέτῃ 109ὅ 
κατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον" 
πρῶτον μὲν ὅπως ρέψουσι καλῶς, 
βίοτον δ᾽ ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις " 

ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων, εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις, 

1086. Οἵ, ΑἸ΄ο. 909. 
μους ἀτέκνους τε βροτῶν. 

1087. ἄπειροι, 55. παίδων: 670. λέ- 
χους ἄπειρο. 

1088. προφ.----τῶν γειναμένων», 51:}- 
Ῥ}α85 ραγοπίβ ἴῃ παρρίποδε : Ἡ τοί, ν. 28, 
Ἢ Νάξος εὐδαιμονίῃ τῶν νήσων προέ- 
φερε: νἱ. 127. πλούτῳ καὶ εἴδεϊ προ- 
φέρων ᾿Αθηναίων. Τῃ 1185. 56η36 ὑπερ- 
φέρειν, ὑπερδάλλειν, προὔχειν ἃΤ6 ΤΟ] 
Ἐ508], νν ΠΟ ἀΡῈ 850 ΘΟηΒί θα νυ ἃ 
σθη. Οαἡ [Ππ τηθδηϊηρ' οἵ εἰς, 5866 ν. 266. 

1090. ““οἱ μέντ᾽ ἄτεκνοι, οαἀ. ΔΊ5 5. 
8 6] 1ϑίοπ νν ἢ] ἢ 15 ποῖ Δα Π]5510186. 1 
ᾶν δήορίοα οἱ μέν γ᾽ ἴτοιη 615 Κ᾿ 8 
σΟῃ]θοίαγθ. Βυΐ 5ίποθ ἐδ ραγίϊοίος 
μέν Ὑε ατὖὸ Ὁ6}}} δθίαοην τιμϊίοα ὑμψ {1 

ἐγαροαϊαη5, νοῦ ϊα ποῖ οὔ͵θοῖ ἴο ἘΠ 6 
Θά] οἵ τ΄, Α ρᾶββαρα οἵ Αραίΐδοῃ ἴῃ 
Ατνιβίοῖ. Ποῖ, ἢ. 19. 8ῃου] 4 ρϑγῃαρϑ8 
Ὀ6 τεϑαὰά τῃυ5: Καὶ μὴν τὰ μέν γε χρὴ 
τέχνῃ πράσσειν: τὰ δὲ Ἡμῖν ἀνάγκῃ 
καὶ τύχῃ προσγίγνεται. Ῥθαΐῖ 1Π6 ρΡΠη- 
ΟἸΡΙΘ οἵ {πα ρᾶββασθ 15 ταῖῃον ἀἸΠ γθηΐ, 
[Ξ3ε6 Ἠβθο. 1206.] 8686 ΤΩ μποίβ θη 
Ῥμῃωη. 1698. Ρογϑβοη. 

1091. εἴθ᾽ ἡδὺ----ποῖδες. 

Ζηλῶ δ᾽ ἀγά- 

«ὉΠ δή]. 
885 ἃ ῬΙΘηΙσαίθ, ποῦ ἃ5 8η Θρὶτπεΐ, οἵ 
τ 1ηρ8 8π4 ῬΘΙΒΟΉΒ, οἴζθη βίαπάς ἴῃ (ἢ 8 

πεαΐ, βηρ., δἰτποῦρὶ ἰῃ8. 5016 οἱ 15 

τ δ56, ΟΥ̓ 6 ΠΊ. ΟΥ' ἴῃ {π6 ῥ]αγ. 11. Β.204, 
Οὐις ἀγαθὸν πολυκοιρανίη" εἷς κοίρανος 
ἔστω. ἨἩετοά. {ἰ. 86. σοφὸν δὲ ἢ προ- 
μηθίη. Ἐπν. ιο. Εὶ. 1295. κεκλημένῳ 
δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ Αἱ μεταβολαὶ 
λυπηρόν." Μαιίῃ. τ. αν. ὁ 497. Τὰν. 
ΗΙρρ. 8656. ἡδὺ γὰρ φίλος Κὰν νυκτὶ 
λεύσσειν: ὙΥΏΘΙΘ Μίοηκ τϑιηᾶγκβ ἢ δϊ 
ΤΠ ΤΊΡ. 15 Ραγ ΠΟ] τ }γ ο πα οἵ {15 ἸΔΙΟΏ1. 
366 ἃῦονβ, ν. 924. 

ἀνιαρόν. Ῥοτεοῦ οἡ Ῥίορη. 1994. 
ΟΌβουνοβ, ἰῃαΐ ἀνία οὐ ἀνίη ϑοιηθίϊπιθ5 
Ἰβηρίῃθη8, ΒΟΠΊΘ.Π168. βῃοτγίθηβ. {Π6 ρθ- 
πα]ῖ. : {πᾶ τὉῃ86 νεῖ ἀνιάω οἵ ἀνιάζω 
ΘΘΠΘΡΔΠΥ ἰΘησίῃοηβ [Π6 βθοοηά 5γ1140]8 
1ῃ ᾿ρΙο ροθῖβ, ἃπα 8͵30 ἴῃ ϑορῇ. Απηΐ. 
9190.: {πὰΐ ἀνιῶ ἴῃ Ατίβτορῃ. {Π 68 
8] 1οτἴθη5 [ἢ6 ΡΘΠ]ῖ., ἃΠ 4 ΟΠ 66 ᾿ἰΘηρ ΘΠ 85 
1, Ἐᾳ. 948. : παῖ 1Π8 βϑθοοπα βυ]]αῦϊα 
ἴῃ ἀνιαρὸς 15. αἰ ννᾶγξβ ΒῃογΙΘῃη6α 1η ΒΕ ΌΤΙρ. 
πα ΑΠΒΙΟρΡἢ,., 8ηα ᾿Θηρτῃ θη τη ϑορῆ. 
Αηπρ, 916. ; θαΐ τπαὶ [Π6 1ῃϊγὰ 5γ}160]6 
15 αἰ ννὰγϑ Ἰοῦρ. 

ΠΟΘ, το ϑρέψουσι ἴοῦ ϑρέψωσι ἰ5 
ραϊοα ὈὉγ Βέαποκ, οἵ ννῃϊο ἢ ἢ6 [985 
θίνθη ποίϊο8 δἷ γ. 8394. Ῥύιοη “Οπὼς 
ΠΕΓῈ βιρ ηΠ 685 ποῖυ, ηοΐ ἐδαΐ. 

1099. ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων, απὰ ε{ἰἰἰ 
ΠΊΟΥΘ αὐίον αἰΐ {Πὶ8. ὅ [0]. τρίτον ἐπὶ 
τούτοις : 566 ἢθο. 909. 

ΠΡΌ ΨΨΌΌΝΝ.Σ Ἣν 
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Εἰι1 ει ὐλι ἐστ 

109 

1100 

ἀ ω τόδ᾽ ἔστιν ἄδηλον. 
ν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη 
πᾶσιν κατερῶ σνητοῖσι κακόν" 
καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν δ᾽ εὗρον, 
σώματά ϑ᾽ ἥβην εἰσῆλθε τέκνων, 110 

χρηστοί Π ἐγένοντ᾽ " εἰ δὲ κυρήσει 
δαίμων οὗτος, Φροῦδος ε ἐς Αἴδαν 
“άνατος προφέρων σώματα τέκνων. 
πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

1100, 1101]. ““ΒρΘηιϊον [οἡ Ῥ να]ατ]8, 
Ῥ. 156.1 Πᾶ5. τιρηυ ΔΡΓαηρθα {ῃ 686 
νΘῦβ68, νν Π]Ο ἢ. ὑγ6 16 ἸΠΟΟΡΓΘΟΙΪΥ τπαικοὰ 
ουΐ ἴῃ Βοη8 δὰ, [,856. Δηὰ ΑἸὰ,. οἷν 
ποτὰ ἀπ Ὀνοκθη. 1η ν. 1099, φαύλοις 
Α΄. σουταρι γ.᾿᾿ ΡΟΥβΟΉ. 

1102. ὅ.))01]. ἕν δὲ τὸ πάντων τῶν 
κακῶν τελευταῖον βούλομαι πᾶσιν ἂν- 
θρώποις ἐξειπεῖν. 

1104. καὶ δὴ γὰρ, 100 581Ρ0ο56, 
δγαπίοα ἱμαὶ ἔπθῳ Ππαὺθ οίαϊποὰ α 
Ουηιρείθηιοο: 866 ν. 987.: αἶθϑο οὔ ἴῃ8 
Ρο-οη οἵ [Π6 ρδγίιοῖα τε, 566 750. 
Ηραιῃ σομ]θοίατεβ βιότου: θυΐ ἅλις 15 
Ὡοΐ δ΄ ννᾶγβ [Ὁ]]ονν θὰ ὃγ ἃ βϑη.: (8 
Ηδ8]. ὅ88. λύπας ἅλις ἔχων τὰν ἊΣ 
ὍΠ|655 λύπης δ (Π6 ἰγὰθ τϑδάϊηρ : 
ἅλις τὴν Ὀ68. σοπηθοίεα νυ 1Π 6 Ἴδη 
85 ΗΙρρ. 982. ἀλλ᾽ ἔμπας Ἔφερε κακὸν 
ἅλις : πὸ θογ6 Πιὶς ἰγοιιθίο εὐοἰὶ Θποιι οι. 
5886. Ηβο 278. 894. ΤΠ υβ 5αἱἐδ 1ῃ 
Τιαΐη : Αυοὶ. δ Ηφγθηη. 1. ἐμ. ἘΠῚ 
ΠΘΡΌ 115. [τ 1} 18 γ1Ὁ 8. ἹΠΊ ρΘ 11], νὶΧχ δα 5 
οἰΐμηι βυσλαϊο Βα ρρϑαάϊατα ροββαϊηυϑ. 

1105. “ σώματ᾽ ἐς ἥδην ἤλυθε τέκνων 
196. ἅπα {Ππ5 Α. ψ ἢ {[Π6 εχοθρίοη οὗ 
σῶμά τ᾽. ΑἸ4. σώματά τ᾽ εἰς ἥδθην ἦλθε 
τέκνων. Οὐ δοῤοιηΐ οἵ {{π τηρίρο 1 
αν ἃἰθυθα {Π|6 δια οὴ οἵ {π6 ρτε- 
Ροβιίοῃ, ἀῃὰ πᾶνθ τη 46 ἃη ἀναστροφὴ, 
ΒΙΤΆΠᾺΡ ἴο (δὲ ἴῃ ν. 108." ῬΡολεονι. 
Ῥταποῖκ ἃπαὰ Ἐ]πι5]. δάορί {Π6 τϑδα]ηρ, 
σῶμά τ᾽ ἐς ἥδην ἤλυθε τέκνων, ἴο νν ΙΟἢ 
ΘΘγίδ]ηΪῪ 1ΠΕγ6. βθθῖηβ8 0 οΟὈ]θοίίοη, 
5066. ἴῃ. βιηρ. 8ῃα θ]01. ἃ16. 564 ἰη- 

1110 

ΑἸ ΤΘ ΗΚ ὈΥ ἴΠο ροείβ; ῬΠοθη, 1968. 
ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ᾽ ἐκοσμήσανθ᾽ 
ὅπλοις Οἱ τοῦ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι. 
566 Ὀδϑῖον ν. 1188. 

1106. “κυρῆσαι 1,.. Τὰ ΜΗ. οἵ 1] 
ἙΡῈΒ. ἰζ 5 “γε θηΐγ [Π8 οᾶ886 1ἢδὲ {ΠΕ 
νοννθθ 1 ΠΑ Υ͂ ἃτθ τι κρα νι ἰννο 
ἀοίβ, ἃηα [Π15 15 ΟΌβθυν Ὁ] 8 ἱπνου ρους 
ἰῃ6 βαἀϊίοη οἵ 1, ἀϑοδτβ. Βαϊ τῃθξὸ 
ταὶ αἴ] 1 ἀο ποὶ ποίϊοθ, θχοθρί ψῃθη 
1 {τϑηβοῦῦθ ἴῃ6 ννουᾶθ [Ὁ ΠΟΙ ΕΓ 
ΤΘΆ80η. 1 ΟΌΒΘΡνΘ [ῃ8 58Π168 τὰ ἴῃ 1Π 6 
τη 88 ἴο0Υ ρυποίαα!!οη. ἘῸΡ ΜΙΝ. ἈΓῸ 
Οἵ πὸ Δι ΠΟΥ 1 1Π|5. ῬΔΥΓΟΆ]ΑΥ, 8 η4 
ΘΘΏΘΡΑΪΥ ΡΪαοθ [ῃ6 βίορϑ ΥΘ͵ΥῪ δΓΓο- 
ΠΘΟυΒΙΥ." ΡογϑοΉ. 

εἰ δὲ κυρήσει δ. οὗτος κ. τ. λ., ψοὶ 1 
{Ἰη18 ΤΥ τι 6 5Πομία ὑοζαὶ {]ιθηι, (ΤΠ 6Γ6 
15) διά θη, ἀφαί, ϑβιυθορίηρ ο[} ἰπιοὶν 
οἰυϊάγοη, τὸ {6 ογαῦθ; οἡ φροῦδος, 568 
Ηδφο. 1569. 8 νϑυῦ ἐστι 15 οἴϊβῃ ὑῃ- 
ἀδιβίοοα νὴ {Π15 ἃπα οἵππον Δ6]Θονθϑ : 
Πθποβ 1 νοῦ] βθθπι ἴπαὶ ὃ, φρ. [ἐστι] 
προφέρων 15 ἴον προφέρει. 

1108. προφέρων εἰς Αἵδαν: ὅ6}0]. 
ἁρπάζων : 1ἴ ὁσογ5. ἴὴ ἴῃ6. ϑδ 6. 56ῆ86 
8η4 νὴ ἢ {Π|| Βα Πη6. σΟηβί ποίη τη 1]. 
Ζ. 846. “Ὡς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ, ὅτε με 
πρῶτον τέκε μήτηρ, Οἴχεσθαι προφέ- 
ρουσα κακὴ ἀνέμοιο δύελλα Εἰς ὕρος, ἢ 
εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο δαλάσσης. ὅεε 
αἶ8ο 1]. Ρ. 121, Οα. Ὑ΄. 64. 

1109. λύει [ογ λυσιτελεῖ: ε66. 566. 
πρὸς τοῖς ἄλλοις, ἐν αααἰζοη, το οἰδον 

ἰγοιιὑίος : 5ε6 Ηθο. 849. 
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παίδων ἕνεκεν 
νητοῖσι “εοὺς ἐπιβάλλειν. 

Μη. φίλαι; πάλαι τοι “προσμένουσα τὴν τύχην, 
καραδοκῷ τἀκεῖθεν οἵ προβήσεται. 
καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν Ἰάσονος 111 

στείχοντ᾽ ὀπαδῶν, πνεῦμά τ᾽ ἤρεθισμένον 
δείκνυσιν, ὥς τι καινὸν ἀγγελεῖ κακόν. 

ΑΓΓΈΛΟΣ. 
“ 

ὦ δεινὸν ἔργον παρανόμως ,ἰργασμένη 
Μήδεια, Φεῦγε, Φεῦγε, μήτε ναΐαν 
λιποῦσ᾽ ἀπήνην, μήτ᾽ ὄχον πεδοστιδῆ. 1120 

Μη. τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς ; 

1118, Ε]Ή15]. μὰ5 δάἄπθα πάλαι δὴ, 
Βαοἢ Ὀδιηρ ἴΠ6 αϑπὰὶ Ιάϊοτα : ἌΞοῃ. 
Ῥτγοιη. 977. Ὦῶπται πάλαι δὴ καὶ ἀπῖῃ 
λεῦυται τάδε. ΞΟΡΗ.. Οὐ. ΟΣ ΤΟ. 
οὗτος, οὗτος Οἰδίπους, τί μέλλομεν δηλοῖ 
ρεῖν ; πάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραδύνεται : 
ῬΆΙ. 806. ᾿Αλγῶ πάλαι δὴ τἀπί σοι 
στένων κακά. 

1114. καραδοκῶ, 1 αην απαϊοιι5}} απ- 
τἰοὶραϊηρ : οἢ ἴῃ Ἰοοῖκ οαΐ, ἃ5 1ἴ νγ6Ὲ1Ὲ, 
νυ] ἢ ἢρδαά οδχίθηἀθά, νν ἢ οαἰδίτοίοπβα 
Ὠθοκ. 

οἷ προδ. ΑἸ. 788. τὸ τῆς τύχης γὰρ 
ἀφανὲς οἵ προδήσεται. Α ΡΓΟΒΘ-ΓΙΙΟΙ, 
ΕἸΏ15]. τοῦθ, νοῦ ἃ ἤδν βαιά ὅποι 
προδ., (68 Βα Ὀ]6οῦ Ὀφὶηρ Οη6 οἵ ὑπ06Γ- 
ἸΔΙΠΙΥ : ἴῃ ἃ βθῃΐθιιοθ οἵ {Π15 Κιηά, τὸ 
τῆς τύχης γὰρ φανερὸν, οἵ προβήσεται, 
οἵ νου ἃ 6 ᾿ΘΟΥΤΘΟΙΥ υϑρὰ : 1π8 1Π|6 
Οὐθεῖκβ βαῦ. οἷδα σε, ὃς εἶ, Ὀυΐ οὐκ οἶδά 
σε, ὅστις εἶ, οὗ τίς εἶ. 

111δ. “ ΤῊ σομμ0ῃ ΤΘδα!ηρ ἰ8 καί 
τοι, ἃῃά τῃυ9 Χ. Π. 129. ψῇργΘ τοὶ 
ΒΘΘΠ5Β ἴὦ ἢᾶνβ ῥτοοθοάθα ἴτοιη ν. 
1118.: καὶ δὴ Α. ΕἸονΓ. [μἈ56.: ΝΣ 
οη ΗἸρρ. 116]. ΡΓΘΙΘΙΒ καὶ μήν." Ῥον- 
80η. “Αἱ καὶ μὴν υδυτραία!, 00] ὁΡ- 
Ῥουίαηθ αυ18, 564 δυῦθιῖο, δηῃϊθα δ 
Ἔχρθοίδνογιβ, δάνϑηϊ ; ῃὶς νϑῖο Μ βάθρα 
Ἰδιηρτάθη δχρθοίανοσαῖ παπῃίϊατῃ. ἢ 
ΔΙαίῃ. ὅθε Ἦρο. 216. 

τόνδε ἴοΥ ὧδε οἵ δεῦρο: 566 Ἦθο. 59, 

ΗΙρρ. 1146, Καὶ μὴν ὁπαδὸν Ἱππολύ- 
του τόνδ᾽ εἰσορῶ Σπουδῇ σκυθρωπὸν 
πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 

1116. ““ πνεῦμά γ᾽ ἠρεθισμένον " {ΠΠ8 
ΜΈ βρτανθ, ἀθορινεα ὈΥ Δ ΘΡΓΟΠΘΟΙΒ 
Ραποϊυδίίοη. 1 Πᾶνθ αἰϊθυβα 10, ἀπά 
ἴον δείκνυσι δ᾽, ἃ5 ΑἸά. 8Ὧη4 Χ. Π, 126. 
ἴᾶνθ, 1 πᾶν ρίνθη δείκνυσιν [ΤΟΤὴ Α. 
Β, Ὁ. 1,. ἠρεσθιμένον 1,. ὁπαδὸν 1,850." 
Ῥογϑοη. 

1119. ναΐαν Λιπ. ἀπ. ὅςΠο]. εἴτε διὰ 
νεὼς, εἴτε δ ὀχήματος, εἴθ᾽ ὁπωσοῦν 
φεῦγε. Λιποῦσα ἴΟΥ παραλιποῦσα, γι- 
οἰθοίηρ' ἰο αὐαὶὶ ψοιινδο } οΓ: “΄ οπευϊέ 6} : 
Ιρῃ. Ἵ. 617. ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν 
οὐδ᾽ ἐγὼ λείψω χάριν, 1. 6. παραλείψω. 
Μαίι. : 

ναΐαν ἀπ. ““ϑορῇ. Τ͵ΔΟἢ. 658. πολύ- 
κωπον ὄχημα ναός. 86. Ῥτομ. 466. 
Θαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ 
ἐμοῦ Λινόπτερ᾽ εὗρε ναυτίλων ὀχήματα." 
ἘΠιη51, ΒΥ ἃ 510}1| 80 τη θέα ρον ὙΊΓΡΊΪ, 
“5. νὶ. 1. βαγ8, ΟἸΆΒΒΙ (16. ἹΠπηγ 111 ἢὰ- 
δοηιαϑ. 

1121, τί δ᾽ ἄξιόν μοι κ. τ. λ.; ιυυὐὐαὶ 
Ππαρρϑης τον ἢ 9 (1. 6. τα] ης) ἐλῖδ 
Ππαδίῃ ἀφρανέινθ ΤΕ οηὶ ηι6 1 ἄξιος 15 “0Π- 
ϑιγυθὰ νυ ἢ ἃ ἀαΐ. οἵ {Π|6 ρϑιξοη δη4 ἂῃ 
δοσαβ, οὗἩἨ {π86 τῃϊηρ: 5866 Ῥοιΐβοη, θα. 
909. ΕἘπτ. Οἵ. 1326. Τί δ᾽ ἄξι᾽ ἡμῖν 
τυγχάνει στεναγμάτων. 
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ὑλωλεν ἢ τύραννος ἀρτίως κόρη, 

Κκρέων 9᾽ ὃ φύσας, φαρμάκων. τῶν σῶν ὕπο. 
δίη. 

Αγ. 

καλλιστον εἶπας μῦθον, ἐν 

τολοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς 

τί φῇς; Φρονεῖς μὲν ὀρθὰ, κοῦ μαΐνξε ΠᾺ γύναι, 

δ᾽ εὐεργέταις 
3 
εσει. 112 

ἥτις, τυράννω ̓Ψν ἑστίαν ἡρισμένη, 
ν᾿ 

χαίρεις κλύουσα, κοὐ φοβεῖ τὰ Το οε 

Μη. ἔχω τι κἀγὼ τοϊσὸε σοῖς ἐναντίον 
λόγοισιν εἰπεῖν: ἀλλὰ μὴ σπέρχου, Φίλος, 1190 

λέξον δ᾽ ἐ ὅπως ὦὥλοντο" δὶς τόσον γὰρ ἂν 
τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως. 

Αγ. ἐπεὶ τέκνων σῶν ἥλθε δίπτυχος γονὴ 
ξὺν πατρὶ, καὶ παρῆλθε νυμφικοὺς δόμους, 

ἤσθημεν, οἵπερ σοις ἐκοίμνομεν κακοῖς, 118 

δμῶες, ὃ οὐ ὦὥτων δ᾽ εὐθὺς ἢ ἣν πολὺς λόγος, 

σὲ καὶ πόσιν σὸν νεῖκος ἐσπεῖσθαι τὸ πρίν. 

κυνεῖ δ᾽ ὁ μέν τις χεῖρ᾽, ὁ δὲ ξανθὸν κάρα 
Ξ Ὁ Ὄπ» ἊΣ ἴ 

1125. τολ. ἤδη. ““ΤΊ {ΓᾶρῚς νυ γο 15 
. οἴἴϊδῃ δα ἤδη: ὅορῃ. (Ἐκ. Ο. 1619. 
τὸ λοιπὸν ἤδη τὸν βίον διάξετον : Τάς, 
81. τὸ λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων᾽ ἔχειν : 
168. τὸ λοιπὸν ἤδη (ἣν ἀλυπήτῳ βίῳ. 
Ἐλὰχν, Απαᾶγ. 1259. τὸ λοιπὸν ἤδη δεὸς 
ξυνοικήσεις δεῷ." Ἐ]0,8]. 

1126. φρονεῖς μὲν ὀρθά; αγὸ ψοῖι ἴπι 
ψοι γἱρὶις 860η8657 μὲν 15 ἴοι ἃ8 
8 Ὼ ἸηΓΘΙΤΟσ να ἃΌονο, 674. Θέμις μὲν 
ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι δεοῦ ; “αν. ἴοη, 
δ22. Εὖ φρονεῖς μὲν, ἤ σ᾽ ἔμῃνε δεοῦ 
τιβ, ὦ ξένε, βλάβη; Ἐ]Π,8]. 

1127. ““ οἰκίαν ἴοι ἑστίαν Α. ΕἸ. ηκι- 
σμένην ΑΔ. Β. ΕἸ. 1... νν ΠΙΟἢ ἴθ. ποῖ 1π6]6- 
ϑδηῖ, Ὀαΐ {Ππ6 τθοθὶν  α ββδαϊηρ᾽ 15 θϑίίου. ἢ 
Ρογϑοπ. Π6 ρογίθοι ρᾷ88. 15 Πα αθ}ν 
1566 1η ἃ τη 16 56η58 : οἵ, 295, ἐσπεῖ- 
σθαι 1187. Δίδτα, (τ. Οἐ- Ρ- χῖνι- 

1128. χαίρεις κλ. ““ ΘΓῸ5 ννῃῖοὶι ἴη- 
αἸοαῖθ δὴν δπιοίϊοη οἵ (Π8 τηϊης, ἃ ἴο 
γ6)οῖο6, το δ6 ἱπαϊρπαηί, υθαθιὶ, αδ]ιαπιοα, 
ἴο γϑρθηΐ, ὅχο. 18 Κ8 1η 1ῃ8. ῬΆΓΠΟΙΡΙΘ 
τ ΟὈ͵θοι ΟΥ̓ ΟΡΘΙ'δί!νβ οᾶιι56, νν ἢ] Οἢ πῃ 
Ταῦ 15 ΘΧΡΙΘββθα ὈΥ φιιοί, οἵ ΒΥ 186 
ἃσοι85. ΜΠ ἢ ἴπ6 ᾿ηῆη, Εαν, ΗΙρρ. 7. 
ἔνεστι γὰρ δὴ κὰν ϑεῶν γένει τόδε' Τι- 

μώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. δορ!!. 
ῬΙ]. 879. ἥδομαι μέν σ᾽ εἰσιδών : 1021. 
σὺ μὲν γέγηθας ζῶν. Μαίῇ. αν. τ. 
ᾧ 851. 8688 ἅρονθ 884. Ῥοίβοη ΟΥ. 
1624. 

1180. μὴ σπέρχου, ὅ6})ο0]. μὴ σπεῦδε, 
Απρ]οῦ, δὲ ποὶ ἰιαδίψ. ““ Φίλος, ττοη- 
σα! }γ, ἃβ. 1]. Φ. 106. ᾿Αλλὰ, φίλος, 
δάνε καὶ σύ' τίη ὀλοφύρεαι αὕτως -" 
ΤΌ] 18]. 

1181. “λέξον δὲ πῶς ΑἸά. λέξον 
δ᾽ ὅπως Α. ΕἸοΡ. 156. ὄλοντο 1,650.᾿ 
ογϑβοη. 

1185. ““ἤσθημεν 1,50. νν]οἢ, 1 
οΠμδηροα Ἰηΐο ἠσθήμεθ᾽, πιο ἀῇοτά 
ΒΟΠ18. ΤΠΘΘΏΙησ. θαι 1 5661Ὼ8 ἴ0 Ὀ6 ἃ 
ΤΘΓΘ ΘΙΓΟΓ Οἵ 1ῃ6 ρῬγ6585.᾽ Ρογϑολι. 

1197. ἐσπεῖσθαι τὸ πρὶν νεῖκος, παά 
φιαὰθ ἀρ ψοιι" ΤΟΡΠΙΘΥ ιιαγγεὶ: σπένδω 
ΘΟΙνΘΙΥ 510} 1ῆ685 τὸ ροιν οἱ α ἐϊδαϊίοη : 
σπένδομαι τὴ 6 τη! 16, ἐο ρθ» ἔοΥυπι ἃ 
ἐϊθαιϊονι πιιιετια ἐν, ἃ5 ἴῃ τη Κῖηρ ΓΡΘΆ 165, 
ὅ ας. ἤθθοθθ ἐοὸ γαΐῳ α ἰγθαίμ, ἰο Θητ61" 
ἐπίο απ θη Ραρθηιθγί ρϑηθλ αἰ μ, ἴο δοΊ- 

ἰγαοὶ α ρϊοπασ]ιρ, το ἰθγηνμιαίθ α αἷ5- 
ἀργθθηιθγιὶ, ὅζος 

1198. “δῖ μά αἷβο ἴῃ 1204. 1,50, 
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9 Χ Ἂχ δυο ΝΟ ΧΩ ὧν ω [σή 
εγὼ ὃς καὺυτος, δονὴς ὕπο, 

“ γο Ἁ ͵ Ω « ΄ 

στεγοαιῖς γυναικῶν ξὺν τέκνοις ἀμ’ ἐσπομίὴν. 1140 

δέσποινα δ᾽, ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ ϑαυμάζομεν, 
πρὶν μὲν τέκνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα, 
πρόθυμον εἶχ᾽ ὀφθαλμὸν εἰς Ἰάσονα" 
ἔπειτα μέντοι. προὐκαλύψατ᾽ ὁ ὄμματα, 
λευκήν τὸ ἀπέστρε εψ᾽ ἔμπαλιν παρηΐδα, 

παΐδων μυσαχθεῖσ᾽ εἰσόδους" πόσις δὲ σὸς 

1148 
Ν 

ὀργαῖς Ἴ, ἀφήρει καὶ χόλον νΞ ξάνιδος, 

λέγων τάδ᾽" οὐ μὴ δυσμενὴς ἔ ἔσει Φίλοις, 

δὰ ΑἸά. ἢανε κύνει, ἃ σοϊη πιο ΕΤΤΌΓ, 
ψνῃοἢ Βταποκ [ὰβ8 σογθοῖθα ἢ ἂπά 
ἘΠΟΓΘίοσΘ 1 ἂπη ϑαΓρτιβοά τΠαΐ μ6 5Ββου]ά 
ΤΆΪΒ8 850 ἸηΔΗΥ͂ ΟΠ ΠΟῸΪΠ65. ἴῃ 51 00}{8Γ0 
ΟᾶΞ65. [Ι͂ ϑδορῇ. ΡΙ]. 971. πλησίον 
γὰρ ὧν κυρεῖ, ἢΘ6. ἢὰ5. οπδηρθα νυἱῃοιῖ 
ΔΩΥ͂ Γθᾶϑοὴ ἰηίο πλησίον γὰρ ἣν κυρῶν. 
Τὴ Τιδοὴ. 767. ἱδρὼς ἀνήει χρωτὶ καὶ 
προσπτύσσετο, τεαὰ προσπτύσσεται. 
Ἐπν. ΑἸο. 181, κυνεῖ δὲ προσπιτνοῦσα, 
πῶν δὲ δέμνιον ᾿Οφϑαλμοτέγκτῳ δεύεται 
πλημμυρίδι: κύνει 150. ΑἸα.᾽ Ρογϑοπ. 
Κύνει νγοι]ὰ θ6 τ|16 ἱπιρουῖ, ννπουΐ 1Π8 
Δυρτηθηΐ, ὙΠΟ}. 15. ὭΘΥΘΙ ΟΥ̓] 6 ἴῃ 
Αἰὰς Οτθοκ: 5686 Ῥοῖβοῃ: ἢξο. δ78, 
ΤΊ ῥΓοβθηΐῦ ἴῃ ἂη ἱπιρθιΐθοι. οὐ ρᾶϑί 
ΒΘΏ86. 156 οἵ σοηϑίδηϊ ΟΟΟΟΙΓΘΠΟΘ: 566 
Ὀθ]ονν 1158. Ηϑθο. 641]. 

ὃ μέν τις. ““ΤῊΙ5. ΡΙΘΟΠα5ΠῚ 18. ἔτ. 
ααθηΐ ἴῃ Αἴ νυεῖῖθτβ. Ηθο, 203. εἶτα 
δῆτ᾽ ὀγκούμεθα, Ὁ μέν τις ἡμῶν πλου- 
σίοις ἐν δώμασιν, Ὁ δ᾽ ἐν πολίταις τί- 
μιος κεκλημένος. εῖον 1174. τις 15 

οὐ 64.᾽ ΤΟ] Πη8]. 
1140. (εἰς) στέγας γυν.: 566. ν. 12. 

916. “ἍΤἴι6 Οτϑοίδῃ νγοιηθη βϑί ἀοτὴ Οὐ 
ὭΘΝΘΓ ΡΡΘΆΓΘα ἴῃ βἰγη98. ΘΟΠΊΡΔΩΥ, 
Ῥυΐ ννεῖθ ὁοῃῇηβα ἴο 1ῃ6. ῃγοβί τοιηοΐθ 
Ῥᾶγίβ οἵ 88 ἤἴουβθ. ΕῸΪ {18 ῬΌΓΡΟΞΘ 
1Π6 Ποιιβθ8 οὔ τ1ῃ6 ατθοκβ ννοῖθ ὑϑ08 Ὁ 
αἰνιἀβα ἰηΐο ἴννγο ραγίβ, ἴῃ νυ] οἢ ἴῃ 8 
γη6η δηά ψοῦιθὴ πὰ αἰδιιποῖ. ἀρδιῖ- 
τηθηΐβ ἀββίσῃθά ἴῃθη. ΤΠ6 ρϑιΐ ἰὴ 
ψΚΒ1ΟΙν [ἢ 6 πλθὴ Ιοάσϑα νγὰβ. (ον αγ 5 [ῃ8 
θαῖρ, ἃπα (8164. ἀνδρὼν οἵ ἀνδρωνῖτιϑ : 
ἀπ 81 ἀβϑίρηθα ἴο ἴΠ6 ψοϊμθῃ ννἃ9 [θυ τηϑα 
γυναικὼν ΟΥ γυναικωνῖτι5, Δ νγἃ5 [Π6 

τηοϑί Το πτοίθ ρᾶτί οἵ {πΠ6 ἤοαβθ, ἀπὰ ὕ6- 
διπὰ {6 αὐλὴ, Ὀθίοτθ νν ιο ἢ ΘΓ Οἱ ΠῸΓ 
Δρυ πθηΐβ, ἀθποιηϊηδίθα πρόδομος ἀπά 
προαύλιον. ἘΟθΙηβοη 5 Απιᾳ. οἵ 
Οστθθορ, Ρ. 470. 

1141. δϑαυμάζυμεν: “το ωιοπι τὸ 
γοιῦ ἰοοῖς ρ. Ἰρῃ. 1. 1214. ὡς εἰκότως 
σε πᾶσα ϑαυμάζει πόλις : ΕἸ. 84. μόνος 
δ᾽ ᾿Ορέστην τόνδ᾽ ἐθαύμαζες φίλων." 
ΤΟ] πηδ᾽. ὅ88 Ηεο. 829. 

1142, ξυνωρίδα : ῥτΟρΘΙΥ ἃ ραϊν ὁ, 
Πογ805 γοκβὰ ἴο ἃ οἰιιϊοῖ ; δυΐ 564 [ὉΓ 
ὉΠ ἴῃ ΒΘΗΘΓΡΆΙ: Ῥμαπ. 1092, Ζῇ σοι 
ξυνωρὶ ς εἰς τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων, 680]. 
ἢ δυάς, Ζεῦγος ἴ5 ἴῃ [18 ΤΩΔΏΠΕΟΡ “ὃΡ- 
ΡΠΙ6α τὸ ΡΘΙΞΟΏΒ: Ηδεγο. Ε. 45]. ἀγό- 
μεθα ζεῦγος οὐ καλὸν νεκρῶν. 

1144, προυκαλύψατ᾽ Ε]τη51. νν Ποὺ 
{Π6 Ὀγθαίμιηρ: ἃἰθὸ προυννέπω 802. 
προύδωκας 489. προύθηκας δ40. πρού- 
χοντα 677. 

1146, μυσαχθεῖσα, αἰβριιδίοά αἱ : μυ- 
σάττομαι 4065 ποῦ οσοὺν ἴῃ ἴπ6 ΟἵΠεῦ 
{τὰρσϑαϊὰη8.: Χρη, ὕγτορ. 1. 8, ὅ. ᾿Αλλὰ 
καί σε, φάναι τὸν Κῦρον, μυσαττόμενον 
ταῦτα τὰ βρώματα δρῶ. 

1147. ὀργάς τ᾽ ἀφ., ὁπαραυοιεα ἰο 
ἄρΡθαδ86 {Ϊι6 ιυγαΐ : 5886 407. “Βγιαποκ 
ἴσοι ἴπ6 ΜΙ. Α. [ἰὰβ βδἴαβθα τ᾽ ἂπά 
βἀϊιεα νεάνιδος χόλον : ΘΙ ΤΠ 6Υ οὗ νν μι ἢ 
18. ΔΠΥ ᾿ΠηρΙΟν θιηθηΐ οἢ ἴΐπθ τεοϑῖνϑα 
ἰοχί.᾿ Ροΐϑβοη. 

1148. οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσει φ., 
γιοί ἐἰ{- αἰδροδβοὰὶ ἰοιυανλ ἰδ {πιο 6 πὸ αγ8 
Τρ ϊονα ψ ἰο ψοῖ : ὁ τἴῃ6 σοηπβίμα θη οὗ 
16 ρᾶιο!εβ οὐ μὴ νι τῃ 6. [υϊ., 866 
ν. 726, ΕἸΤΊΒΙΘΥ Αἰ θτβ ἴῃ6 ραποιαατοη᾿ 
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᾿ς ςς ,»“᾿ Ἁ ’ 7 ’ 

παύσει δὲ γυμοῦ, καὶ πάλιν στρέψεις καρα, 
" ’ 5 Ω͂ ΩΝ " “ἢ ἧ 

Φίλους νομίζουσ᾽, οὔσπερ ἀν πόσις σέζεν 1160 

δέξει δὲ δῶρα, καὶ παραιτήσει πατρὸς 

φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ᾽, 

ἡ ὃ, ὡς ἐσεῖὸδε 
Πι 2. ἢ 

ἐμὴν χάριν. 
’ » 

ποτ ον, ΟὉΣ ἠνέσχετο, 

ἤνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα" καὶ πρὶν ἐκ δόμων 

μαικρὰν ἀπεῖναι πατέρα »κοιὶ παῖδας σέθεν, 11δδ 

λαξδοῦσα πέπλους ποικίλους ἡ ἠμπέσχε ετο 

χρυσοῦν τε ϑεῖσα στ έἐφανον ἀμφὶ βοστρύχοις, 

λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίξεται κόμην, 

ἄψυχον εἰκκὼ προσγελῶσα σώματος. 

κἄπειτ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ ἡ ρόνων ὃ διέρχεται 
[ Ἂν, 7 Ἅ ΑΗ 

στέγας, ἁδρὸν βαίνουσα παλλεύκωῳ ποδὶ, 

οἵ 1τῃ15 ρᾶββᾶσθ ὈΥ ῥ᾽ δοίηρ ἃ δοτηπᾶ 
αἴτιον σέθεν, ἃπὰ ἃ ποῖΐθ οἵ 1π|ΘγΡΟσ ΠΟ ἢ 
ἈΠῸ χάριν. ΤῊ ρθ να οὗ μὴ δ. ἔσει ; 
ΠΕΘΤΠΥ 5: σΠ1Π65, τοὐδέ ψοῖν πο 6 ποί- 
ἐἰΠ-ιατιγοα 3. νυ ἢ 15. Θααϊν]θηΐ ἴο οὐκ 
εὐμενὴς ἔσει ; εὐἱδ! υουν γτἱοὐὲ 6 ρουά- 
ψιαίιγο 37 ἘῸΡ οὐ [Π6 ρδΡι1ο]6 μὴ [ἢ 8 
τ[ἢτϑβ νου β δυσμενὴς ἔσει φ. ἅττα ἃ]οῃδ 
ἀδρθηάθηΐ; Ὀαϊ οὐ αἴδοῖβ. 1[Π6. δηΐ8 
Ἐρηΐθησα ἄοόνῃ ἴο χάριν, ἃηα [Π 8 σοτη- 
τη ΠΙοαΐῖα8Β. Δη ἱΠΠρΡΟΓΙΙνΘ 56 η58. 80 
ἴο 1Π6 Γαΐανε5 παύσει, στρέψεις, δέξει, 
παραιτήσει. ΝΙΟΩΚ ἀ556ηῖ5 ἴο [5] Π]Ξ]6 νυ 5 
ΤΘΔΒΟΏΪΠρ', 8Π4 {ΠΘγθίογα βαϊῖβ ᾿ῃ ΗΠΡΡ. 
218. Οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γηρύσει ; 
ἸΠτΟΓΓορ [ν᾽ Υ. 

1160. οὕσπερ ἂν π. σέθεν, 56. νο- 
μίζῃ φίλους : Ξε6 Μοπκ, ΗΙρρ. 688. 

1152. (εἰς) ἐμὴν χ.: 566 Βοβ, ΕἸ]. 
στ. ρ. 426. 

1158. οὐκ ἠνέσχετο, ἴῃ 115 τ] 4416 
β6η56, οομία ποῖ οοπίαϊι Πογδοί[, ἴτο πὴ 
Ἰπι Ρα ΓΘ ΠΟ 6 ἴο ρόββθ88 [ῃἢ86. Ῥτοοτθά ο᾽- 
ὨΔιηΘηΐ5 : ΠΙρρ. 685. σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέ- 
σχου. Ατικίορῃ. Νὰ. 1969. 1977. Ὑ ΊΓρ. 
ἤη. τι. ὅ84. Οη ἴῃ6 αυρηχ. ἴῃ [ἢ15 
16η86, 566 ῬοΙΒΟΠ 5 ϑΌρρ!. ἐπέ, ΔΙδίῃ. 
στ. αν, Ρ. 210. 

1154. ἤνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα, αΞϑθγἰοα, ἰο 
ἤδν πιιδρανα ἴπι θυθῦῳ ἰἰιηρ', αοαιιϊοδοοα 
ἦι ἢι1δ ιὐἴδ]ιο5: 8566. ΜΙοηΚ οἡ ΑἸΪο. 2. 
Η!ρρ. 37. γγῆο ποίϊο68 [ἴῃ αἴ (ῃΠ6. ἐμέ. 7 

ἐιὶ5 υογῦ 1 ΠΟΉΊΟΥ 5 αἰνήσω, ὕαιϊ ἐπ 
ἐπ ἱγαρὶο ωγλίεγς αἰωανς αἰνέσω. 

1155. πατέρα καὶ π. σέθεν, ἐΐι6 Γαΐῃον, 
1. 6. {1450}, αν ψοιι" οἰυϊάγθι. ΕΔἸῺ15], 
ΤΘΙΩΔΡ ΚΒ (Παἱ πατέρα σὺν τέκνοις σέθεν, 
ΟΓ τέκνα καὶ πόσιν σέθεν νοι! ἢᾶνο 
Ὀθβθη ἃ οἰθᾶγθν τηοβ οἱ δβχριβββίοη {πὰ 
{παῖ νυν ΒΙοἢ ΌΤΙΡΙ 465 ἢὰ5 θη ρ] γα, 

1166. ἠμπέσχετο. ἘἸΠ15]. μὰ5 δα! δὰ 
ἠμπίσχετο, 1. 6. ἠμπί-σχετο, ἴνοηι ἀμ- 
πέχω, οὔ ἴῃ6. ῥτὶποιρὶα {Ππὰὶ [Π15. νϑιὉ 
[8 Κ65 115 ἀιιρτηθηΐ ἴῃ ἴΠ6 Ὀεριπηιησ, ποΐ 
16 τη 146]6 ; ἃ5 ἔγοιη ἀμφιέννυμι, ἃ νΕΥῸ 
Οἵ 5:1211Δ} 5᾽5 1 ΠΟ ΙΙΟη, ΘΟΠι65 ἠμφίεσα, 
ἠμφίεσμαι: 566 Δία. αν. Οτ. ὁ 232, 
ΔΜΙΟΓΘον θυ, νι [8 Θχοθρίϊοπ΄ οὐ 1}}15 
Ράββαρθ, ἤμπισχον ἴ5 αἰννᾶγβ πξϑα ἴον 
1Π6. δΔοΓ, ἴὴ ἴΠ6 Αἰ ροθῖβι Ῥεεπδρβ5 
0Π6 τϑϑάϊηρ βῃουϊα Ὀ6 ἠμπείχετο, ἴῃ8 
᾿Ἰτηρθγίθοϊ, νν ΒΟ ἢ. Β 115. 1Π6 βθη88 Ὀβίτευ, 
ὅε6 1446ε]]. 

1157. ““ χρυσοῦν τιθεῖσα ΑἸά. τεθεῖσα 
1,456. τε ϑεῖσα 411} (ῃ6 Ῥανὶβ ΔΙ 55. δηὰ 
[Π6 ΕἸοΙ. ἃ8 ΒΆΓΩΘ65 ἢδ5 βαρ, [ΕἸτη5]. 
ΡΓΕίο 5 χρύσεον.) Ὁ. Ῥ. βοστρύχους: 
[οἵ, 789. 976.1 Ρογϑονι. 

1169. “ εἰκῷ 1,. ΤΊ6 νὰτίοϑ τα !ηρ' 
προσϑδλέπουσα, νγἴ]ο ἢ 1ῃ6 ὅθ ῃο]. η0- 
11065, 15 ἴδ Πη6.᾽ Ρογδοῦ. “ΤΠ Ατ165 
ῬΘΡΠΘΌΪ ΓΙ ἀθο]ηθὰ Ποῖ ἢ5 ἴῃ ὧν, όνος, 
1ὴ ὦ, οῦς, 6.5. χελιδὼ, -οῦς, ἴον χελι- 
δὼν, -ὄόνος : ἀηδὼ, Τοργὼ, εἰκώ. ΤΗϊΒ 
αἶξο Παρρθηβθα ἰῇ ἴῃ Τοηὶο αἰϊαϊθοεΐ : 
εἰκὼ οσουτϑ τη Ηετχοά, νι. 69. Δέακῇῃ. 
αν. 6τ. ὁ 88. 

1101. Ἑπατ, Ττο, 820, χρυσέαις Ἔν 
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δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις 

τένοντ᾽ ἐς ὀρθὸν ὅ ὄμμασι, σκοπουμένη. 
τοὐνθένδε βέντοι δεινὸν ἣν ϑέαμ’ ἰδεῖν" 
χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα, λεχρία πάλιν 116 

χωρεῖ τρέμουσα κῶλα, καὶ μόλις φθάνει, 

“ρόνοισιν ἐμπεσοῦσα, μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 
καί τις γε εραιὰ προσπόλων, δόξασά που 
ἡ [Πανὸς ὀργὰς, ἢ τινὸς ϑεῶν μολεῖν, 

οἰνοχόαις ἁϑρὰ βαίνων : [ῃ18 5. 6χ- 
ῬΤΘέβθα τῇ Ζέβοῃ, Ῥεοῖβ, 1079, Ὀγ 1Π8 
σου) ρουπα ἁθροβάτης, ἃῃ ΘΡΙΠ6ὲ οὗ [ἢ68 
ῬΘΡΒΙΔΉ8. 

1168. τένοντ᾽ ἐς ὀρθόν : υἱθιυϊηρ' ἢ6ν- 
867 (Θνβῃ}) ἐο ἐπ 5ἐγαϊο).θγθα δἴγιθιυ ΟΥ̓ 
ἐοηίοη οἵ πθὺ [υοῖ, 1. 6. ἔγοη μϑδά ἴὸ 
ἔοοϊ ; ΟΥ {Π8 ἔοοἱ νγὰβ Ππϑ ἃ ουΐ βίγαιρῃϊ 
ἴῃ ΟΥΩ6Ρ ἴο ΝΩ͂Ν ῖο δανϑδηίαρα ὯΝ 
ἢοννϊηρ πέπλος. ϑοπιθ σοτητηθηίδίοΥβ 
ἱπιογργοῖ τένοντα {πὲ προίς: Ἐ]ΤΉΒ]οΥ, 
ϑοΠπο ἢ], ΒΙομαΠε] ἃ, τῆοῦθ ΡΓΌΡΘΡΙΥ 
ἃ39 ἅθονθ. Ε]ΠΊΒ]ον οἰϊο5 τ, Βοσοἢ, 
999. ΔΙ. Ζῶναί τέ σοι χαλῶσι, κοὐχ 
ἑξῆς πέπλων Στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τεί- 
ψνουσιν σέθεν. ΠῈ. Καἀμοὶ δοκοῦσι παρά 
γε δεξιὸν πόδα, Τοὐνθένδε δ᾽ ὀρθῶς πα- 
ρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος, 1. 6. παρὰ τὸν 
ἀριστερὸν πόδο. ῬΊιοοη. 42. πῶλοι δέ 
νιν Χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον πο- 
δῶν. 

1164. Οἵ. 1199. Ἐπὰν. Ῥϑοοῇ, 759. 
Οὗπερ τὸ δεινὸν ἣν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 

1165. “Ἅ Λέχριος, οὐϊίφιιθ, “ ῬΎΟΤΩ 
λέλεχα φΡ. οἵ λέγω, 1 πιαΐνο ἰο γθρυ86. 
ΕῸΓ οὔθ σγῆο Ὀθη4 5. Ὠϊ 56 [4 ΒΘ ΘΙη5. ἃ5 
ΗΠ Π6 τηϑδηΐ ο ἰδ οὔ {π6 ροτοιι πᾶ. 
Τ)αμηπη. [μοι Πὰ5 ἐσοία οιιθαγιίϊα, 
νυ 10 Εδο. Θχρίδιηβ, φι ἴηι ἰαίυν5 ρθη- 
αρηΐ. ([99ιἴσα, οσιιδαγὶς, Ἡοτ, Θά. 1 
17, 11.} Μψαργβ Ιοχ. οὕτῃα Επηάᾶ- 
τηεπί8] ποτα» οἵ τΤη6 τϑοκ Τιαηρταρο. 
“ΤΙ ΡΤΑΠΠΤΠΔΙ]ΔΠ5. 8Τ6 ἴ0 06 [θη 64 
ἴο, {115 νοῦ 15 ΒΥ ΠΟΗΥΠΟῈΒ νγ}} πλᾶ- 

ἀσθενὴς νου Ὀ8 τποῦ6 β. 1406 γιος : 
(ὐδαῖκ, ἰοιίογη). ἘἼΠπΙ5]. οα ϑορῇ. 
(Βά. Ὁ. 198. 

1166. μόλις φθάνει----πεσεῖν. ϑαΠώ- 
εν δηᾷ Μέαδίηιθ, ατ. στ. ᾧ 568. τ ΉΥ 
ΘΙΆΒ6. [ῃ6. σΟΙΏΠηΔ8 1ῃ (18 β6ῃίθῃσ : 
φθάνει 15 ἴο Ὀ6 ἐσοηδίτιφα τ 1} [ἢ 6. ρᾶγ- 

ΠοΙρΙ6 ἐμπεσοῦσα: «υἷε, αἱ οι ως} 
ἐδγοιυ5 ἢν 56. [ 8οογὶ ὁποιιρῆ, ἐγεῖο α 8θαϊ, 80 
α5 ποῖ 10 {αἰἐ ογι {6 ργοιμιά : “Τιοσυτ1ο 
ἀαΐθιη 6 ἀυοῦιϑ πιιχίᾶ : μόλις φθάνει 
ρόνοισιν ἐμπεσοῦσα, ἢ χαμαὶ πεσεῖν, 
αη ὥστε μὴ χ. π. Με. 

1168. που, ρούϊαρβ, αοιβίίος5: 85 
11], Β. 116, Οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερ- 
μενέϊ φίλον εἶναι. 

1169. Πανὸς ὀργάς : ὅ6Πο]. τὰ πα- 
νικὰ δείματα" τὴν τῶν αἰφνιδίων φόδων 
καὶ ταραχῶν αἰτίαν τῷ Πανὶ ἀνατιθέα- 
σιν. ἨΙρρ. 140. Σὺ γὰρ ἔνθεος, ὦ κού- 
ρα, Ἐΐτ᾽ ἐκ Πανὸς, εἴθ᾽ Ἕκάτας, Ἢ σε- 
μνῶν Κορυδάντων. ἜΠ65. 986. ἀλλ᾽ ἢ 
Κρονίου Πανὸς τρομερᾷ Μάστιγι φοθεῖ, 
“Ῥὰῃ νγὰβ Ββ8οοἢ 58. ᾿ΙΘυϊοηϑηί-ρ6- 
ΠΘΙᾺ] 1ῃ 18 Γηἀ]ὰ ἢ ΘΧΡΘΑΙΠΟΩ ; ὑνΠ6ΓΘ, 
ὈοΙηρ' ΘΠΟΟΙΠΡδΒΕΘα ἴῃ ἃ ν8]|16Ὺ νυ δὴ 
ΘΙΓΩΥ ΟὗἨ ΘηΘΙΏΪΘΒ [ἋΡ ΘΌΡΘΙΙΟΥ ἴο {Π6Πὶ 
ἴῃ υτηῦθν, ἰ6 δά νιβϑαὰ (Π6 ροα ἴο ΟΥἀ6γ 
Β15 ΤΏΘη 1ῃ ἐπ6 πΙρῃΐ ἴο ρῖνα ἃ ρϑηῆθγαὶ 
Βποαΐ ; ὙΠΟ]. 80 ΒυΡΡΓΙΕΘα {Π6 Ορροβιῖθ 
ἉΤΤΩΥ, {παΐ ἴΠΘΥ πα πηβαϊδί οἰ Υ ΗΘ 4 ἔγῸΠὴ 
{ΠῚ οᾶπηρ. ΔΥΠΘΠπΟ66 1ἴ ΘΔ Π16 [0 ΡΆ88, 
τΠαὐ 811} βϑυδάθη ἔδδιβ ᾿τη ρΙΈ5584. ἸρΟὴ 
γΘῃ 5. βριγ15 που ΔΩΥ Πι8ῖ ΤΘΆΒΟΏ, 
νν 16. Οο]]οὰ ὈΥ ἴῃΠ6 Οτγβοῖζα δηὰ Ἐο- 
Τη8η5, ραπῖὶς ἐθγγ70γ8." Ῥοίϊοτ᾽β Απίϊη. 
νοἹ], 11. ῥ. 84. 

ἢ (ἄλλου) τινὸς δεῶν μολεῖν : “Τυο, 
Αοῖ, Αροβί. ν. 29, ἀποκριθεὶς δὲ ὃ Πέ. 
τρος καὶ οἱ ἀπόστολοι, εἶπον, ἴῃ {16 
ἘΠρΡ Π5ἢ νϑβιοη, “ ΤΠθη δίου Δηα (ἢ 8 
οἶθογ ΑΡροβί!θβ δηβνγοσθῖ. δηα βη1α. ᾿ 
ἘΠ]Πη5]. ““ οι. 1]. Θ. 296. Ζεῦ πάτερ, 
ἦ ῥά τιν ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων. 
Τῆδ᾽ ἄτῃ ἄασας, καὶ μιν μέγα κῦδος 
ἀπηύρας : Πογηθ: “ τινὰ ἀϊοίαπη ΡΓῸ 
ἄλλον τινά, Οταουΐυτῃ ἃρ. Ηδετοά, 1. 
θ8. Ζηνὶ φίλος, καὶ πᾶσιν ᾽Ολύμπια δώ- 
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-ΠἃΙΝ 

ἀνωλόλυξε, πρίν γ ὁρᾷ διὰ στόμα 1170 
4 

ἝΝ 

χωροῦντα λευκὸν ἀφρὸν, ὀμμάτων. τ᾽ ἅπο 

κόρας στρέφουσαν, αἷμα τ᾽ οὐκ ἐνὸν χροΐ. 
εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧκεν ὀλολυγῆς - :γαν 

κωκυτόν" εὐθὺς δ᾽ ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 
ὥρμησεν, ἡ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, 117 

Φράσουτα νύμφης ξυμφοράν. ὅπασα. δὲ 
στέγη πυκνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασιν. 
ἤδη δ᾽ ἀνέλκων κῶλον, ἑκπλέθρου ὃ δρόμου 

ματ᾽ ἔχουσι. ῬΙαΐ. ΜΟΥ. 11. Ρ. 261]. 
Οὐκ ἀνδριάντας οὐδὲ τιμάς τινας ἀνα- 
τρεπομένος. ῬὨΙοβίγ, Πετ. φ. 212. 
Βοῖβ85. Ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν ἢ ταῦρον ἤ 
τι τῶν μαχίμων δηρίων. ὅϑδομεῖ, πα. 
44 Βοβ. ΕἸ]. στ. 

1170. ἀνωλόλυξε, ο)αοιιίαϊοά. “ΟἹ. 
ἀντὶ τοῦ ηὔξατο, μετ᾽ εὐχῆς ἐβόησε. 

(8660). ηὔξατο σωθῆναι αὐτήν.) ὅδ΄ῖτη1- 
ἸΔΥ]ν 1ῃ6. ϑὅοῃο]. οα Δτιβίορῃ. Ῥᾷδο. 97. 
1η ον ργοῖβ ὀλολύζειν ὈγΥ τὸ μετὰ κραυ- 
γῆς εὔχεσθαι. ἩΘΕγΟΠΙα5: ᾿Ολολυγή 
φωνὴ γυναικῶν, ἣν ποιοῦνται ἐν τοῖς 
ἱεροῖς εὐχόμεναι.᾽ ἘΠΙ5]. ΤῊ νεΡῸ ὄλο- 
λύζω ἃπα Ιἴ5. ἐδυϊναῖνεβ ἅτ δρρίιθα 
ΟΩΪν ἴο βοιπαάβ ᾿παἀϊοδίϊνα οὐ χα! !10 0 
ΟΓ Ρίουβ. ἔβϑιηρβ; δηδ φϑηβυα ἰν ἴο 
6 π1868. 

πρίν γ᾽ δρᾶ : "πρὶν ΜΙ} τῃ6 Ἰπ6]ο. 
ΒΙσ 65. ἄοπθο Ἰαπάθια: “λβοῃ. ῬΥΟΠ,. 
478. Οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βρώ- 
σιμον, Οὐ χριστὸν, οὐδὲ πιστὸν, ἀλλὰ 
φαρμάκων Χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν 
γὙ᾽ ἐγὼ σφίσιν "Ἐδειξα κράσεις πίων 
ἀκεσμάτων. ϑορῃ. (ΒΕ4. Τ. 7756. ἠγό- 
μὴν δ᾽ ἀνὴρ ᾿Αστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, 
πρίν μοι τύχη Τοιάδ᾽ ἐπέστη. Επτ. Η6α. 
190. ἘΕἸμμ8]. 

1172. κόρας (αὐτὴν) στρέφ. ““ ΩΓ. 
Βδςοῆ. 1120, ἢ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα, καὶ 
διαστρόφους Κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρο- 
νοῦσ’ ἃ χρὴ φρονεῖν, Ἔκ Βακχίου κατεί- 
χετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειθέ νιν. Ηδετο. Ε΄, 99] 
ὃ δ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτὸς ἦν, ᾿Αλλ᾽ ἐν στροφαῖ- 
σιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος, Ῥίζας τ᾽ ἐν 
ὄσσοις αἱματῶπας ἐκβαλὼν, ᾿Αφρὸν κα- 
τέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος." ΕἸτη5] 

1179. εἶτ᾽ ἀντίμ., {πον 5.6 τιον θα 

α ἰοιια τὐαὶ οΓ ἃ αἰ βεγθηὶ ποίο ἰο ἢον 
(ΟΣ 6}} οὐ. ΠΟΙ. το. 16: 
“ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος, 
σαραθίο 9 αἰδρεἰἴηρ᾽ 5ἰ6ορ. ϑόορῃῇ. Α]. 
851]. ἥσει μέγαν κωκυτόν. : 

1178. “1 θ οοτητηοη τοδαϊηρ' ἰ5 κώ- 
λον ἔκπλεθρον δρόμου, ἴοι" γννΒ]ο ἢ Π οῖβκα 
δηα Ἴγτνν τ ἤανα σοη]θοίαγεα ἐκπλέ- 
θρου. ἴ ἄρῖβα σοι} ]θίθΥ τ ΔΙυ5- 
στᾶνθ, [ἢδι δῇ ᾿πίργνδ] οἵ {{π|6 ἰ5 46- 
ἰθυτηϊπθὰ ὈΥ 115 ΘοΙηρδτβοη. Τῇρ 
ΒΔ Π16 ΟΥΠΟ 1ῃ 1Π8 [Ο]]ΠΟννΙηρ νϑῦβ8 οῖνβϑ 
ἂν ἥπτετο ἴοι ἀνθήπτετο, νν ἢϊοἢ 1 πᾶν 
δάορίοα. ΥὙεῖ Βτυμοκ᾽β ΟΠ] ΘΟΙΏΓΘ 
ἀνθήπτετ᾽ ἂν 15. ποί 8ιη155.᾽ ΡογϑβοΉ. 
ΔΙαβρ.. 1ΠΠπ|ϑἰγαΐθβϑ [Π15 ρᾶββαρβ ΟΥ̓ -τῈ- 
ἔδγθποθ ἴο ὅτ. ΕἸ] ροίτ, 824, Θᾶσσον δὲ 
βύρσαν ἐξέδειρεν, ἢ δρομεὺς Δισσοὺς 
διαύλους ἱππίους διήνυσε. ὅδε ἰῃ6 ο9- 
Ρ6] οἱ 51. ΓᾺΚ6 χα, 26. δηὰ (ἢ8 ποῖθ 
1η ΤΥ δαϊζϊοη. ἘΕἼΤΉΒ]οΥ τοαάβ ἂν ἕλ- 
κων ἃῃᾷ ἀνθήπτετο, Ὀδοδι56. ἰῃ6. ΘΟΠῚ- 
Ρουηα ἀνέλκων ᾿πρ|1685 ἐῃ6 δοΐ οἵ 
αϑοθηῃαΐηρ,, νν ὨΙΟἢ 15 ποῖ ΔΡΡΙΙΟΔΡ]6 Π6τθ. 
Βαΐ Δίδιςϊεθ οὔβθῦνθϑ παῖ 1 τηθδῃβ 
γρίτινγῖηρ᾽ ἴροτα ἴῃ 6 σοδ] 1ο {Π6 βἴαγιησ- 
Ροβί. Πλέθρον 15 ἀφῆηρα Ὀγ δυϊάδβ ἴο 
Ὀ6 τὸ ἕκτον μέρος τοῦ σταδίου, ἰἢδΓο- 
ἴογθ. ἔκπλεθρος δρόμος 5]σηϊῆθθ τῃ8 
Ἰδηρίῃ οἵ (6 στάδιον ΟΥ γαρθ-ΟΟΊιγ756, 
δηα {Π6. ᾿πΐορναὶ οὐ {{π|6 βσηῆρα 15 
τῃαἴ τῇ ὙΠΟ ἃ συν τὰ πο ψνοῦ]Ἱὰ 
ΡΘγίοντη {πα΄ ἀϊβίαποθ. Βαΐ ΠρΙἴΠοΥ [ῃ6 
νει ἕλκω ογ ἀνέλκω ϑυρρεβίβ {πΠ6 1468 
οἵ ϑυυιίιηρθθθ, Ὀὰΐ ταί μοῦ ΝΣ ΤΟΥΘΙΒΘ; 
50 ἴπδΐ ΡῚ ΟΡ ΑΌΙΥ ΒΟΠῚΒ. ΘΟΡΓΟΙΡΌΟΗ 5.1} 
ἸῈγΚβ τῇ τῃὶ ρατί : [Π6 ὅῃ0]. Ἔχρίϊηβ 
1 τη : ἀνακουφίζων ἑαυτοῦ τὸν πύδα, 

ἐφόν καρ ττοοποῦ τος ας χα τρρτνρας σε, τάσις κακὸς τς τοῦτα τς τροπαῖς τς 

πο ρτ. -Ὁ 

οἰ σοι ο΄ τ σοι 
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ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἂν ἥπτετο" 

ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος 

δεινὸν στεναξασ᾽ ᾿ τάλαιν᾽ ἠγείρετο" 

διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ ἐπεστρατεύετο. 

χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ κροιτὶ κείμιε νὸς πλόκος 

αυμαστὸν ἵ ἐξι νάμα ́ παμφάγου πυρός. 
, 

πέπλοι δὲ λεπτοὶ, σῶν τεκνῶν δωρήματα, 

τι Ξ ευκὴν ἔδαπτον σάρκα τῆς δυσδαίμονος. 

φεύγει δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ ,ϑρόνων πυρουμένη, 

σείουσα χαίτην κρᾶτά τ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄχλοσε, 

ῥίψαι ϑέλουσα στέφανον 
ξόνδεσμα χρυσὸς εἶχε" πῦρ ὃ 

1180 

118 

οἰλλ᾽ οραρότως 

ἐπεὶ κόμην 1190 
"0; μᾶλλον δὶς τόσως τ᾽ ἐλάμπετο. 

πιτνεῖ δ᾽ ἐς οὖδας, ξυμφορᾷ νικωμένη, 

πλὴν τῷ τεκόντι κάρτα δυσμαθὴς ἰδεῖν. 

οὐτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἣν κατάστασις, 

τουτέστι, μεγάλοις καὶ ταχέσι πηδήμασι 
χρώμενος. 

1180. “ἥδ᾽ 1,. Α14. θῬαΐϊ Βναηοκ οοΥ- 
γοῦν ἢ δ. Τῇ ΘΙΤΟΠΘΟυΒ. ΘΟΠ]ΘΟΙΌΓΒ 
οἵ Βᾶγηθβ, ὄμματα, ΞΘ6ΙῺ5 ἴῃ βοίηβ 46- 
στε οοηῆτπιθα Ὀγ Χ. Π. 908. 1929. 
ογϑοη. ““ἘἈθΙ5Κ8 8} 0|1685 φθέγματος : 
Ὀὰὺὲ τῃ8 ΓΟ σι Π0 δι ρ]ογϑα [6 6χ- 
Ῥοβϑίοη τυφλὸν πόδα ἃῃ τυφλὴν 
χεῖρα τηῖϊσς νυ 48} ῬΤΟΡΓΙΘΙΥ ἀ88 
ἄναυδον ὄμμα." ἘΠπ|58]1. Οη 1Π6 ΡΓΘΡ. 
ἐκ, αὔίον, 586 δο. 908. ιγρ,  η.ἴν. 
962. ας Π]ὺς νοϊνθηθϑ οσα]ο05 οἰ Πη- 
486. ρϑγουγαΐ Τατηϊηῖ 8. ἰδ 6115. 66 
114461}}5 1,6χ. ἀπᾶεν Μύω. 

1182. αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρ. ΤῊΙ5 νϑιὉ 
15. ΒΟΙΏΘΕΠη65. [ὉΠ] οννθὰ ὈΚΥ 8ῃ δοοαβ,: 
566 Ροϊβοῦ, Ρἤοθη, 2902, Ἔν τῷδ᾽ ἐπε- 
σράτευσαν ᾿Αργεῖοι πόλιν : Μαι(ῃ. τ. 
Ον. ὁ 994. ἃ. 

1184. παμφάγου : ““Ὡοὺ ἃ 50|Ο1]ν 
ἰναρὶς ννογὰ : ἴου 1πΠ6 νεῖ φάγω δχίβίβ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ βαΐγηις ἀταὰ: ((ὐγοὶ. 
990.) ἘΕΠπι5]. Τρηῖ οάαι, ιν. Ἄλη, 
11. 758. 

1185. “λευκοὶ οΥ λεπτοὶ ΕἾοτ. Οη 
ὅΠ|6. σΟΠΙΓΆΓΥ ἴῃ ἴῃ6. Πποχί νϑῖβα λεπτὴν 

Α. ΕἸ. Ῥ. πέπλοι τὲ λεπτοὶ 1.56. γννῃϊοἢ 

18. ποΐ ΔΙΏ185 ; ϑίη06 {Π8 Δ ΔηΓ|6515 
15. [ογπηβα Ὀαίννβθῃ μὲν 1183. δηὰ δὲ 
1187," Ρογϑοη. 

1186. ἔδαπτον : εἴ, Ψ ρο, (ϑοτγρ,, 1]. 
502. σοηΐδοῖοβ ἃτίιι5 5806} Ἰρη15 θάοθαί. 

1189. ῥίψαι Ἐ]τη5]. ἀηα (Ογηθν εαά, 
ΒΟΒοΙοῖ, Πὰ8. ΘΟΙΤΘΟΙΥ οαϊρα ῥῖψαι: 
[Π6 [ὈΓΠῚΘΙΡ 8 ἴ1ῃη6 ορίδνθ, Ὀὰΐ {16 ἰαΐ- 
16 Ρ 16 πῇ. : 5686 ποίθ οὴ Ηβθο. 8628. 

“ ἀραρότως ἴτοτη Α. 1,. 15 ρίνθῃ ΟΥ̓ 
Βγαηοκ, νυ θῇ Μ΄  οκ. αἷβο οὐ ΠΊρρ. 
1090. ρτοάιιοθα ἤΠόΌπι 6 ΕἸοΡ, Μ5.᾽ 
Ῥυγϑῦπ. ΟἹ 829. ΜΙ απ: αὐ. Οἷς ᾧ 
224. 

1191. ““τόσον δ᾽ ΑἸά. ἃ8. σΘΠΘΙΆΙΙΥ : 
τόσως τ᾽ ἴτοῃ Α. Βταηοκ : τόσως αἰοπα 
Ἐ.. ΕἸ. Ῥ. τόσον τ᾽ Β». Τ,. Θαιδ}|γ σοοα,; 
Ρογϑου. Οἷ. 1191. 

1192. πίτνει ἘΠΠη5]. ἀπ ϑοἢο]θῇ, 
588 116 ποίβ οὴ ἤξο. 29. ““ Ἐς οὖδας 
Α. Β. Ε. 1,. ἐπ᾽ οὖδας ΑἸά. Χ. Π. 1086. 
'ΓΠΘ56. ῬΓΘΡΟΒΙΠΟῊΒ. ΔΓ ΝΘΡΎ Οἴΐθη οοῆ- 
ἰου παρά, ἃ5 Ρίη. 77. νικομένη 1.,.᾽ 
ογϑοῃ. 

1193. πλὴν τῷ τεκ. (πᾶσιν ἄλλοις) 
κ, δ. ἰδ. : οἵ. 1169, ὅορ!ι. ΕἸ]. 755. ὥστε 
μηδένα Τνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄθλιον 
δέμας. 
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οὔτ᾽ εὐζυὲς πρόσωπον" αἷμα δ᾽ ἐξ ἄκρου 

ἔσταζε κρατὸς, ξυμπεφυρμένον πυρί: 

γναθμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρῤῥεον, 
δεινὸν ϑέαμα᾽" πᾶσι Ἵ ἣν Φόβος ϑιγεῖν ! ͵ γϑξ 
νεκροῦ" τύχην “γὰρ εἴχομεν διδάσκαλον. 
πατὴρ δ᾽ ὃ τλήμων 

ἄφνω προσελθὼν δῶμα, προσπιτνεῖ νεκρῷ" 

ὥμωξε δ᾽ εὐθύς" καὶ περιπτύξας ὃ δέμας, 

κυνεῖ, 

1195 

σάρκες δ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων, ὥστε πεύκινον δάκρυ, 

1200 

ξυμφορᾶς ὁ ἀγνωσίᾳ, 

προσαυδῶν τοιάδ᾽" ὦ δύστηνε παῖ, 

120ὅ 
’ }. τὰς τὰν τς Ἐν ΡΝ Τα , 5 ΕΝ 

τις σα ὠὸ ἀτιμῶως δαιμόνων αἀπωλεσε: 
΄ Ν , γᾷ 3 Χ ͵ 

τις Τὴν γξεροντὰα τύμβον ὀρῷανον σξθεν 
, Υγ 

τίθησιν; οἴμοι, 

1198. “ γναθμῶν ἀδήλοις φαρμάκοις 
ΑἸά, γναθμοῖς ἀδήλων φαρμάκων ΒΡ). 
1,33580. Τηαΐ ψ ῃΙΟἢ 15 ον οαϊθά, 15 
ΤΠ 1η ὑπ ΜΠ 55. Ἂς Β. Ὁ. ἘΠῚ, 
Ῥογϑοη. ΜηΠΠτοη μαα ἢ 85 οοΓγθοίρα 
1ῃ8 ρᾶββῆσθ : 566 Νῖα5. Οτ. 1, Ρ. 286. 
ἄλϑοῃ. (πο. 272. Τὰ μὲν γὰρ ἐκ γῆς 
δυσφρόνων μειλίγματα Βροτοῖς πιφαύ- 

σκων εἶπε, τὰς δὲ νῷν νόσους, Σαρκῶν 
ἐπαμθατῆρας ἀγρίαις γνάθοις Λιχῆνας, 

ἐξέσθοντας ἀρχαίαν φύσιν : Ῥτοπι. 8576. 
Ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνά- 
θοις Τῆς καλλικάρπου Σικελίας λεύρας 
γύας. 

1202. ““Ῥταποῖς Πᾶ5 βαϊοα προσπί- 
πτει ἴτοπιὶ ἃ. Βαΐ, οοἰθγῖ5 ματῖθιι5, 8 
ἸΔΤ 5 15 ργΘίμι ]6 ἴο ἃ Θροη(66, ἀηἀ 
ἴΠπ6 [οτγπὶ πιτνεῖν (πίτνει», οἵ. 1192.) 
18. ΤΏΟΤΒ ΡΟΘΙΙΟ ; {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, 51η66 ΘΒ ΟΥ̓ 
ἴνο Μ55. ρῖνα πιτνεῖν, 1 γββά"]ν ἂν8}]} 
ΤΟΥ ΒΟ] ΓΟΓΙ ; [ῸΓ {ΓΔ ΠΒΟΤΙΌΘΥΒ ἤᾶν ΓΠγυβί 
1η {Π 6 σοτητηο: ἰΌσΤη5, Θνθῃ 1ἢ ἀθἤλποθ 
οἵ τῃ68 πιθίγθ. 1 ν. 4. οἵ {Π15 ρίαν ὅτο- 
θεθὰβ ᾿χὶ]. Ρ. 297. Πὰ5 πίπτοντα, ν» μΙοἢ 
Οτοίϊα8 ᾿α5 γείδιηθα. 1η Οταβί. 152]. 
Β0ηῚ6 ΔΙ55. Βᾶνε προσπίπτων. Βε51465 
1,86. 8η4 ΑἸά. προσπιτνεῖ 5. ἈΪσοὸ τϑαᾶ 
Βεσο Ὀγ Χ. Π. 1085. τρέχει δ᾽, ὁρᾶτε, 
καί γε προσπιτνεῖ ἰ ξύλῳ" Πίπτει δ ἐπ᾿ οἵ: 
δας τῇ δϑέᾳ νικώμενος, Στῆθός τε παίει, 
κοὶ περιπτύσσει πέδον. 1221. ΤΣ τ 
στένουσα, καί γε προσπιτνεῖ ξύλῳ, ἴΩι- 
μωξε δ᾽ εὐθὺς καὶ περιπτύσσει πόδας" 
γνἤΘΠ6Θ 1Ὁ 5Β66ΠῚ8 ΡτοὈαὺ 6 (μαὶ ἢδ Παά 

ξυνθάνοιμι σοὶ, τέκνον. 

1η ᾿νἷ5 ΜΙ 5. τὴ ν. 1208. δέμας, ποῖ χέρας, 
Ὀδοδαβ8 μ6 565 περιπτύσσει Ἰῃ ἃ πδι- 
ἴδ, ποῖ 8η δοίϊνθ 586η86. Βυΐ Ἰἰοΐ {19 
τϑιηαϊη ἀοαὈ [Ὁ], 1[ γοὺ ρΡ]Θαβ6." Ρον- 
80). 

1208, ““ χέρας ΑἸά, δέμας Α. 1,456. 
γγῃιοἢ, δἰ τΠποῦρἢ το]θοϊθὰ Ὁγ Βιυποκ, 
1 μᾶνο δἀιημπίαα. Εογ τη ΑἸο. 961. Αη- 
ἀτϊοηη. 418. {π6 ρῥγθοθάϊηρ ἀαΐ, 15. ο Ὀ6 
τερθαίθα ἀπὸ κοινοῦ ννὶ}}) περιπτύσσων 
χέραΞ. Ἦρο. 728. πέπλοι Δέμας περι- 
πτύσσοντες. Τρῇ. Α. 998, Βούλει νιν 
ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ :᾽ ΡογΞ0η. 
Ῥαι ΕἸτη5]. γθίδιη8. χέρας, πηάειβίαηα- 
ἴηρ᾽ {Π86 φγθοβαϊηρ (αἴ, νεκρῷ. 

1205. “τίς σ᾽ Βταηοῖς. το Α. 1, [ὼ 
ΑἸα. δηὰ οἵἱπδν δαἀά, σ᾽ 15. 1ῃ6. ρϑηα]ι- 
τηδῖθ ψνοτ." Ρυγβοη. 

1206. γέροντα τύμβον, απ οἰά πιά 
οηὶ {ἢ δγὶηϊς οΓ ἐπ ργαυε: ὅοῆο!, τυμ- 
βογέροντα, τὸν πλησίον Φανάτου ὄντα" 
τύμβους δὲ καλοῦσι τοὺς γέροντας, πα- 
ρόσον πλησίον εἰσὶ τοῦ δανάτου καὶ τοῦ 
τάφου. Ἐπ’.  6γδο]. 166. ἢ κακὸν λό- 
γον Κτήσει πρὸς ἀστῶν, εἰ γέροντος οὕ- 
νεκα Τύμθϑου, τὸ μηδὲν ὄντος, ὡς εἰπεῖν 
ἔπος, Παίδων δὲ τῶνδ᾽, εἰς ἄντλον ἐμδή- 
σει πόδα. ῬΊυία5 ᾿ηἸῖ65 1Π6 ατεϑακ 
Ἔχρύδβείοη, Ῥβϑιὰ, 1, 4.19θ. Ἐχ Ποὺ 
δοριίονο ὑθῖ67}6 νἸσΊΩ1 πη1ηἃ5 ΕΠ ΟαΙα πὶ 
65:0 ἢοάϊθ. ΟἾΠ6Γ οοντεβροθάιηρ [,Δ[1η 
ἴθυτη8 86 867|6ῳ σαριιίαγιβ, δὶ Ποογηϊιίηι. 

1207. ξυνθάνοιμι σοὶ, Ποιὰ {ἰαὶ 1 
μαὰ αἰοα αὐἱεϊι ψοιι! “ΤΠ 6 ορῖ. 15 αβρὰ τῇ 
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ἐπεὶ δὲ ρήνων καὶ γύων ἐπαύσατο, 
χργζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας, 
προσείχεθ᾽, ὥστε κισσὺς ἔρνεσιν δάφνης, "1210 

λεπτοῖσι πέπλοις" δεινὰ δ᾽ ἣν παλαίσματα. 

ὃ μὲν γὰρ ἤθελ᾽ ἐξαναστῆσαι γόνυ, 

ἡ δ ἀντελάξυτ'" εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 
σάρκας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων. 

χρόνῳ δ᾽ ἀπέσθη, καὶ μεθῆ χ᾽ ὃ δύσμορος 121 

ψυχήν" κακοῦ γὰρ οὐκέτ᾽ ἣν ὑπέρτερος.. 

κεινται δὲ νεκροὶ, π' παῖς τε Και γέρων πατὴρ, 

πέλας" ποθεινὴ δακρύοισι συμῷορά. 

τῃ6 ΘΧΡΤΘΕΒίοη οἵ ἃ ψιβϑῇ, δηὰά {θη 18 
Ρυῦ ψπῃουϊ ἂν, οὐ {Π6 ΡΟΘΙΙΟ κε. 1]. 
ἃ. 42. τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι 
βέλεσσι, πιαι {6 (ἀγϑοῖ.5 αἰοηε 70. 1]. 
Χ, 804, μὴ μὰν ἀσπουδεί γε καὶ ἀκλειῶς 
ἀπολοίμην. ϑορῖὶι. Α). δδ0, ὦ παῖ, γέ- 
γοιο πατρὸς εὐτυχέστερυς, Τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ 
ὅμοιος" καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακὸς, πιαμδὲ 
ἑδοι, 6 πῖοῦθ ον ιωιαίθ παρ ἐδ} {ἀ- 
ἐΠι6}" : το ἐἤθ ποι, υὐἷϊξὲ ποῦ δὲ θαάα.᾽ 
Μαίῃ. τ. Οτ. ὁὶ 61. 

1210. ““ἕρνεσι 1,. δάφνης [,356. ΑἸά, 
8η8 4}} ΜΙ 55. ἱορϑίμϑυ νυ ἢ Χ, Π. 1290, 
αἱ ᾿ἰϑαϑί δαιῦοῦθ ΠΟΙΊΟΒ. ΠῸ νϑιδί]Ο0ῃ. 
Βαϊ 1Π6 βᾶτηβ ἀτϑιηᾶ Χ. Π. 1918. ᾿ιὰ59 
δρυὸς, νγ»Ώ]Οἢ 15. ΘΘΡΙΔΙΏΪΥ ΠΊΟΓΘ. ἀϑιι8], 
ΥΥ Πρίμοι οὐ ποῖ {Π| ἵν 15 νγοηΐ ἴ0 ὕνν:ὴ8 
τουπα τῆ6 ἰᾶστοὶ, ἰδὲ τ ο56 τποῦε 5Κ}}}εα 
τη ΤΩ Υ561[ ἴῃ πδίατγα] ΠΙβίοτυ ἀθῖοι- 
τηῖθθ. Εν. Ηρο. 402. ὅποϊα κισσὸς 
δρυὸς ὅπως τῆσδ᾽ ἕξομαι" ψΜΠΘΓΘ 1 ἅτὴ 
πονν 8] πγοϑὲ 1η6]1π66 0 Τοίδιη τἢ6 σομὰ- 
τηοη Γοδαϊηρ', ΔΙ Ποῦ ἢ 1 ἰΟΥΠΊΘΡ]Υ͂ ο0- 
το νυ τΠ0586. ΟΡ 05. ννὴ0 ΘοΡΓεοῖ 
ὅμοια. ΕῸΓ ὥστε 1ῃ6 ὅ΄ο[ιο]. 5 ὥσπερ. 
Ρογϑοη. 

121... ““ ἀντελάζετ᾽ ε4, Μ55, ὙΥ̓Παί 
1 ἢᾶνβ φίνθη 15 ἔγοτη ἴῃ6. ὅσο! 1[ῃ6 
Ατίϊοβ 88 [Π6 οἵδ [Ὁγπὰ, [1 ἴπ6 1τη- 
Ῥογαῖῖνθ οὐΪν, δοοουάϊηρ ἴο Ε]τη81.} ἃ85 
Οὐοβῖ. 446. Ὀὰΐ ργθίθυ. {{5., Ἷη Ατὶ- 
βίορῃ. Τγβιβίι. 209, Βγαποῖκ [885,1 
1Π10Κ, ΘΟΥΤΘΟΙΥ τοβίοσθα λάζυσθε [ὼΓ 
λάζοισθε. Μίυθϑοτᾶνθ 885 τοβιοτϑα {Π|8 
5816 ἔοιη ΜΘ, ὴ Β ἢ 65. 880. Ρον- 
8δ0ὺη. ΟἿ, 982. 

Ὦ χαρίεσσ᾽ 

1214. ““ ἐσπάρασσ᾽ Α. Β. Ο. Ὠ.1.. Ρ. 
ἐσπάρασ᾽ ΑἸ. φῃϊο οἴου ἤᾶνθ 
οΠδηρθά ἰηΐο ἐσπάραξ᾽." Ῥογϑογ. ““ΤῊΒ 
᾿ροΡῇ, 15. ἴῃ 6 σΟΥΓΘΟῦ ἴ6η86, νν ἤθη εἰ 
νντ ἢ ἢ 6 ορίαϊινα Ῥγθοθάθϑ Ηρα. 1147. 
Εἰ μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐμὸν, Κό- 
μη5 κατεῖχον" εἰ δὲ κινοίην χέρας, Πλή- 
θει γυναικῶν οὐδὲν ἥνυτον τάλας. Τρῇ. 
Τ. ὁ25.᾽᾿Αλλ᾽ εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προσ- 
κείμενοι "ἜδΘαλλον αὐτούς. ἼΠυο. ν|ϊ, 
79. εἰ μὲν ἐπίοιεν οἱ ᾿Αθηναῖοι, ὑπεχώ- 
ρουν, εἰ δ᾽ ἀναχωροῖεν, ἐπέκειντο. 866 
Μαίῃ, αν. αὐ. ὁ; 821. Εἰ ἴῃ {{||88 
ΡΙδο 65 15 αϑθα [Ὁ ὁπότε." ἘΠ] ιη5]. 

1215. ““ ἀπέστη 614. ΜΙ 55. ἀπέσβη 15 
{Π6 οοπ]θοίαν οἵ Ψ αἷοκ. Π]αῖγ, Ρ. 57. 
Ξε. Βαμηκθη οἡ Τιπηθαβ, [(6Χχ. ν. 
᾿Απέσθη." Ῥονδϑοπ. ἼΠροοι. ἃ. ἵν. 839, 

᾿Αμάρυλλι, μόνας σέθεν 
οὐδὲ ϑανοίσας Λασεύμεσθ᾽ " ὅσον αἶγες 
ἐμὶν φίλαι, ὅσσον ἀπέσθος, ϑοῖ!ο]. ἐξέ- 
λιπες, ἀπέθανες. ἘΠΓ. ἘΤ. [η΄ ΟΧΧνὶ. 
ὃ δ᾽ ἄρτι δάλλων σάρκα, διοπετὴς ὃ ὅπως 

᾿Αστὴρ, ἀπέσθη, πνεῦμ’ ἀφεὶς εἰς αἰθέρα. 
1218. ““ποθεινὴ δακρύοισι συμῷ. 

Τηυβ εἀ4, ΜΙ 55. Χ. Π. 1109. Α αἰῇ- 
ουαϊέ δηα Ἰηνοϊνθα βθηΐεμοθ. 1 ἴδαι 
τῃαΐ ΠΟ Οἤ6. ν}}}} ἄρργονθ 1[ῃ6 σοῃ]θο- 
ἴαγοβ οἵ ΜυβρΥ., δυσνοοῦσι, βασκάνοισι. 
16. τϑατηρ οἵ [,ἀβοϑιῖβ, δακρύουσι, 
4065 ποῦ περ ουὖ τῆ Β6η86, 84 15 46}}}- 
Π]ΘΏΪΏ} ἴοὸ [6 τηθίγθ ; [Ὁ δακρύω [ιἃ9 
1Π6 ββοοηᾶ 8.}}8 016 Ἰοῆρ. ϑοπθ. ομ8 
τηᾶν ἰηἀθθα Ῥτοάσοθ ἃ5. Δἢ Θσχοθρύϊοῃ 
Δ ϑοῖ, Ὁδοῦδρηῃ. 81. θυ} 1 ΘοΠπαί ον 
παῖ ράβθθρ 6 ἃ5 Θουγαρῖ, ἩΠροοΣΙταΒ χν. 
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καί μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω λόγου" 
γνώσει γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν. 1230 
τὰ ονητὰ δ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σκιᾶν, 
οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς Βα τ, 
δοκοῦντας εἶναι, καὶ μεριμνητὰς λόγων, 
τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισκάνςε ἐν. 
νητῶν γὰρ οὐδεὶς ἐστὶν εὐδαίμων Φύσει" 129ὅ 

41. 85 νυ 6 νν ἢ δὴ 6] Ἰϑοη Δάκρυ᾽ 
ὅσσα ϑέλεις." Ρογεοτι. ὅ68}0)]. ἀξιοδά- 
κρυτος συμφορὰ, οὃς ἄν τις ἰδὼν ποθή.- 
σειε δακρῦσαι, ἐλεεινοὺς ὄντας τῷ 
ϑεάματι: συμφορὰ 15 ἴῃ ἀρροβιί[Ιοη ἴο 
παῖς τε καὶ γέρων πατὴρ, ὦ οσαἰαηιυῖίῃ ἰο 
δ γοργοίζοα τυἱιἢ, ἐθαγ8 : 566 ἴῃ8 ποΐβ οῃ 
᾿Ξ ΤΣ 

1219. “1 ἃ ϑυγρτιεθά (πα {Π15 
Ρᾶββᾶσβ βῃουϊ ἤᾶνθ οίνθη 80 τῇ 0 ἢ 
τοῦ ὉΪα ἴο Θοτητηθηΐδίοτθ. Τἢ6 βθηβθ, 
1{1 τηϊβίακα ποῖ, 18, 46 ἐιιὶδ φιιϊείθην 
γθθιι5 Ῥαῦοο αἶσ6γ6, δον διζλειηι ἰδὲ ἀἰαΥ 
διρογϑοαθο. αι. Ηρο. 1196, Καί μοι 
τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἔχει: Πρὸς 
τόνδε δ᾽ εἶμι, καὶ λόγοις ἀμείψομαι.᾽ 
ἘΠ5]. ΟἿ, Οταβί, 541, ᾿Απελθέτω δὴ 
τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν Τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ 
σόν. 

1220, “γνώσῃ ε44. ΜΙ55, γνοίης Χ. 
Π. 799. Τῇδ ὅ6})0]. τβοογάϑβ ἃ νδιῖοιϑ 
Τϑδαϊησ γλώσσῃ, ψΠΘΠΟΘ ΔΙαΞρτ. οοη- 
Ἰθοῖατας, Λῴστη γὰρ αὕτη (μίας ὁ ἀπο- 
στροφή. Βαϊ τ᾿ σοτητλοη τϑδα!ηρ' 15 
ΟΟΥΓΘΟΙ. ΡοΥϑ01). 

1221. σιριαν., ΗοΙ. Θά. τν. 7. 14. 
ῬΪνΙ5 δὲ τινα βϑατηθβ. ὅϑοθμοῖ. τοῦτο 
εἶπεν, ἐπεί τινες τῶν σοφῶν μεγάλα δύ- 
νασθαι τοὺς ἀνθρώπους παρέθεντο, καὶ 
λογισμῷ δευτέρους εἶναι δεῶν' ἐγὼ οὖν, 
φησὶ, καὶ εἴτισιν ἔδοξε τῶν σοφῶν ἐπᾷ- 
ραι τὸ ἀνθρώπινον γένος, οὐ παραιτήσο- 
μαι σκιὰν ἀποφαίνειν τὰ κατὰ τοὺς ἂν- 
θῥώπους πράγματα. 

1224, ““ τούτοις [,356. Τη ἴΠ6 [Ὁ]]ονγ- 
πο νθῖβ8 1 ρϑγοοῖνθ {παΐ τὴν ηοίβ 15 αἵ 
νΔΙΠΊΒΠΟΘ. σι ἢ 1Π6 ἰοχί. ΤηΘ᾽ γϑϑάογ 
{ΠΡΟ Όγα αὖ ἢ15. Ορίϊοη νν}}} δἰ ΠῚ το- 

Ιαὰ686 ἀνὴρ οὐ τϑίαϊη φύσει." Ρογξοη. 
ΟἿ 4056. 581. ““᾿Οφλισκάνω, 1 απὶ 
σιαίευ (οἵ ἃ οτπηο)), ἔγεσαγ (85 ἃ ῬΌΠ15)- 
τηθηϊ), (αϊ. ὀφλήσω, ρετγῖ. ὥφληκα, 

8οῦ, ὦφλον, Ἰηῆη. ὀφλεῖν, ρατί. ὀφλών. 
Α ριβ8. ὄφλω 15 ποννῇβιβ ἴοιπηᾶ :; 8πή 
ὙΠ ΈΡανοΥ ὦφλον ΘΟΟαΓ5, 1 ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ἃ Ἰ061οῖ8} ἀθοϊβίοη, ΟἹ Βοῃ θη Θαα1- 
να]θηΐ ἴο Πᾶν δἰγβᾷαυ ἰἄκθη ρΐἷδοδ : 
νἢΐθ ὀφλισκάνω, ὠφλίσκανον, τΟρΓΘ- 
56 η5 {Π 6 1ῃ ν Θβ ΘΟ η ἃ5. 511] Θοπ Ιηπ- 
ἴῃ, 8Πηα 1 ἃ ΠΙΘΙΔΡΠΟΥ ὈοιΓγονγθα ἔΡΟἢΊ 
Οοτητηο 18, ἀθβοῦθοα {Π6 αἰ Οη οἱ 
ΟΠΘ »ῇῆ0 15 ΘΟΠΒΙΔΏΠΥ ΘΧΡΟΒΙηρ' ΠΙτη561 
ἴο βοτηθίθιηρ ὈΠρ]θαβαηΐ ἢ ἃ5. ὀφλι- 
σκάνει γέλωτα, ἢ ἴποιιν5 ἰαυιρ 67, πα κο5 
μἰπιδοὶ Γ υἱαϊοιιίοιις, απὰ ἴῃ ΠΚ6.᾿ Βαῖ- 
ΓΔ ΠΠη᾽5 [γῦθσ, Ψ' ΘΓ Ὁ5. 

1225. ““οὐδείς ἐστιν 1,565. ΑἸά. ὄλβιος 
φύσει ἴον εὐδαίμων ἀνὴρ Χ. Π. 1018. 
αἶβϑο 1226. εὐκλεέστατος, 1227. ὄλβιος 
᾿ἂν οὔ. ΝΑ1ἐκΚ. οἡ Η!ρΡ. 760. 15 τὴ 

ἴανουν οἵ οι φύσει ἀηὰ ὄλβιος δ᾽ ἂν 
οὗ, ἀπ Βταποῖκ ἢδ5 αὐ πητ64 τῃθτὴ Ἰηΐο 
Π15 ἴοχί. ὙὙ ἢ τοϑρθοῖ ἰοὸ φύσει, 1 ΔὴΥ 
ΜΙΝ. Ἔχ θιοα τι, 1 νουἹὰ ποῖ ὃ6 τὸ- 
Ἰαοίαπε ἰο Δα) 1 ; Ὀυΐϊ 1ῃ6 Ῥβουάο- 
ΟΥ̓ΘΡΌΓΙ8. Ομδησθθ ἴο0 τη Ὲἢ ἴο ΤΕΗ- 
ἀθν 1 βαίθ ἴο ἰγαβδί [9 [15 δαϊῃοῦιν 
αἰοπθ. [ἢ ομδηρσὶησ μωρίαν τηΐο (ζημίαν 
Όονθ, 1,856. ΔρΊθ685. ψ τῇ πω. Βαυΐ 
(15. Βθθῖη8 ἴοὸ πᾶνβ οὐἹσιηϑίε 1 [ΤῸ 
1220. οὐ ρϑυϊ8ρ8 ἴοτῃ 581. Ρογϑοη. 

εὐδ, ϑδ'οῦο]. ὃ ἄχρι τέλους ἀπείρα- 
τος κακῶν. Επυτ. Το. Ἂς 16]; ϑνη- 
τῶν δ᾽ ὄλβιος εἰς τέλος οὐδεὶς, Οὐδ᾽ εἰ- 
δαίμων " Οὔπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. Ηε- 
τοί. 1. 92. τὴ ϑο]οῃ᾿β τθρὶν ἴοὸ (ταβιβ, 
εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσει τὸν 
βίον εὖ, οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ (ζητεῖς, 
ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἐστι" πρὶν δ᾽ ἂν 
τελευτήσῃ, ἐπισχέειν, μηδὲ καλέειν κω 
ὄλθιον, ἀλλ᾽ εὐτυχέα. ὅε8. αἷθὸ [ἢ8 
Θοποϊαβίοη οὗ ἕορῃ. (Βα. Τν πὰ 
ΒταΠΟΚ᾽5 ποίθ. 
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ὄλδου δ᾽ ἐπιῤῥυέντος, εὐτυχέστερος 
ἄγχλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ. 

Χο. ἔοι ᾿ ὃ δαίμων πολλὰ τὴ. ἐν ἡμέρᾳ 

κοικὰ ξυνάψειν ἐνδίκως σι έσενι. 
ῶ “τλῆμον, ὡς σου ξυμφορὰς οἰκτείρομεν, 1280 

κόρη Κρέοντος, ἡ ἥτις εἰς Αἵδου πύλας 
οἴχει, γάμων ἕκατι τῶν Ἰάσονος. 

Μη. φίλαι, δέδοκται τοὔργον, ὡς τάχιστά μοι 
παῖδας κτανούσῃ, τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσφαι χθονὸς, 
καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν, ἐκδοῦναι τέκνα 128 

ἀλλ Φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 
ΡΥ ΤῊΝ ᾽ 

ἀλλ εἶ, ὁπλίξου, καρδία, τί μέλλομεν 
τὰ δεινὰ »κἀνοιγ»κοιῖοι μὴ πράσσειν κακά: : 

1226. 
ἦν: ἴγοπῃ ἐπιῤῥέω: 
ᾧ 248. 

εὐτυχέστ. ἴΑλλου γέν. ἂν ἄ. Ἦοτ. 
(τη. π|.1. 9, Ἐδὲ αἵ νῖτο νὶ" ]δῖ1π5 
ογάϊηθί Αὐαβία 80]61]8: --- Θαὰἃ 
Ἰαρα βοββϑιίαβ ΟΡΕΓᾺΓ 1Π5]6᾽ 65 Θἴ ἸΠ]Ο5, 

1290, ““ συμφορὰς Δ. Ἐ.. ΕἸ. Ῥ, συμ- 
φορῶς [ἃκο. Ῥταποκ ΟΌβογνθϑ, ἰΠαΐ ὥς σε 
συμφορᾶς νου] 6 τηοτ οἰθρᾶηῖ. Βυΐ 
1 σοηϑιάθν 1 ποίπίηρ ποῦ ἴπᾶπ [Π6 
βιὰ] ΟΠ ηρΘ οἵὁἨ παι Ὲ 1 1ῃ {{|15 ννοτά, 
γν Ὠ]0ἢ 1 Πᾶνα αἀἸθουβεθά οἡ Οταβί, 154. 
856 αῦονε 94. συμφορὰν ΑἸα.,᾽ ογϑβοη. 
ΤΠη6 οοπβίγαοίοη. νοῦ Ῥαηοῖκ ρῥτο- 
ῬΟβ68 ἴδ ποῦ ἀπαυβαδὶ. : 4 βοἢ, Ῥτοτη. 
997. στένω σε τᾶς οὐλομένας Τύχας, 
Προμηθεῦ. ὅϑορῃ. ΕἸ. 920. Φεῦ, τῆς 
ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποικτείρω πάλαι. Ἔυτγ. 
ΗΙρρ. 1409. στένω δὲ μᾶλλον ἢ ̓μὲ τῆς 
ἁμαρτίας. Βαϊ (Π8 Οἷα Ρ 15. ΘαΌΔΠ]Υ 
σοοὰ: Εατ, Ηριδο]. 108, τὰς τῶνδ᾽ 
ἀδούλους ξυμφορὰς κατοικτιεῖν : 292, 
ᾧκτειρ᾽ ἀκούσας τῶνδε συωφορὰς, ἄναξ. 

1291. ““Τῇυβ Βγαποῖ πόμα Α. Τ,. [Ὁ 
Αἵδου δόμους.᾽᾽ Ῥογϑοη. ἘἸΠ5]. ΟὈ]Θοί5 
ἴο 1015 γτθαάϊηρ, δηὰ τϑίδιπϑβ δόμους : 1]. 
Χ. 482. νῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αἴδοο δόμους, 
ὑπὸ κεύθεσι γαίης, ἜἜρχεαι. λιν. ΗἸΡρ. 
895, ἢ γὰρ Πυσειδῶν αὐτὸν εἰς Αἵδου 
δόμους Θανόντα πέμψει: ΑἸ΄ς. 74. ἢ 
δ᾽ οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς Αἵδου δόμους. 
ΤΠ8 δχργββεῖοη Αἵδου πύλαι 15 ἴῃ 88 
ΔΙΏΟΩρ ἱΓᾶρὶς νΝΠ16Γ5, Ὀαϊ 50 ἴπ81 8 

ἐπιῤῥυέντος, { δαὶ. ἤοιυς 
8688 Μαῖίῃ, τ. ατ. 

᾿γωνίσκειν τὸ πᾶν ; 

τί ρΠοΥ 15 Θχρ απ Ὀγ {Ππ6 δοηίοχί: 
Ηες.1. ΗΙρρ. 506. οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας 
πύλας Αἵδου, φάος δὲ λοίσθιον βλέπων 
τόδε: 1447. "ολωλα' καὶ δὴ νερτέρων 
ὁρῶ πύλας. ὅδε Ποηιϊ. 1].1. 912. 

1298. σχολὴν ἄγουσαν, οἴ. 49, 56]. 
διατριδὴν, βραδυτῆτα" πάλιν δὲ τῷ συνή- 
θει σχήματι ἐχρήσατο, καὶ ἔστιν ἀντὶ 
τοῦ ἀγούσῃ: οἵ. 811. ΕἸτη5Ι, 15 οἵ ορῖ- 
πίοη {παῖ κτανοῦσαν 15 1ἴῃ6 ἴτι6 τΤοαα- 
το, νγ]οἢ (ἢῃ6. σοΟργδίβ πᾶν δἰ] ἰθγθα, 
δηα {πΠαΐ {πΠ6Ὺ νου! πᾶν ἄοπα ἴΠ8 
β81ὴη86 νι ἢ ἄγουσαν, 1 [ἢ 6 τπηρῖγα Ππαὰ 
ΡΘΙΠπΙΠ64. Βαϊ Μία ΘΟΥΠΡΆ ΓΕΒ 
ϑορΠ. Ἐ]. 958. ἣ πάρεστι μὲν στένειν 
Πλούτου πατρῴου κτῆσιν ἐστερημένῃ, 

Πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν, εἰς τοσόνδε τοῦ 
χρόνου ΓΑλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέ- 
Ψαιᾶ τε. 

1236. “1 πᾶνϑ δγραββά, οῃ ἴΠ8 7υ8- 
τχθηΐ οἵ γ ἱοκ., ἴνγο νϑιύβθϑ, νν τοῖν πϑϑὰ 
ἴο ἰοΐϊονν, τϑρϑαίβα ἔτοΐη 1068. 1069. 
Τὴ {818 ρίας κτανοῦμεν [,850.᾽ ῬογϑΟΉ. 

1298. μὴ πράσσειν. ““Τι ἀρρΘῶϊ8 (0 
τὴ8 ἰῃαΐ μὴ οὐ 5ῃου]ὰ Ὀ6 τραᾶ.. 2 β.ῆ. 
Ῥγοιη. 628. Τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γε- 

ΞοΡῃ. 4]. 640. Τί 
δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν ; 
ἘΠ. Ττο. 792. τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ 
πανσυδίᾳ Χωρεῖν ὀλέθρου διὰ παντός : 
Μέλλω ἴῃ [ἢ 56η88 οἵ οτποίον ἀ065 ποῖ 
ἴαΚ6 αἴτου τὸ τῃ6. Ἰηἤη. οἵ (ῃ6. ἔχ. οἵ 
80Γ." ἘΕἸΠ28]. 
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ἂγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λάδε ξίφος, 
λάθ᾽ : ξρπε πρὸς βαλδῖδα λυπηρὰν βίου, 1240 
καὶ μὴ καρισθῇς, μηδ ἀναμνησθῆς τέκνων, 
ὡς Φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτερ" ἀλλὰ τήνδε γε 
λαοῦ βραχεῖαν ἡμέραν. παΐδων οὐρ: εν, 
κἄπειτα ϑρήνει" καὶ γὰρ εἰ κτε νεῖς σφ᾽, ὅμως 
Φίλοι γ᾽ ἔφυσαν, δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 124 

Χο. ἰω Γᾶ τε καὶ παμῷΦαὴς στροφή. 
Ἁ 3 Ἕ ΤᾺ 

ἀκτὶς ᾿Αελίου., κατίδετ᾽, 
ἊΝ Ἁ 3 , 

ἐὀξετε τὰν Ὁ) ΠΥ ου 

γυναῖκα, πρὶν φοινίαν 
τέκνοις προσθαλεῖν χέρ αὐτοκτόνον᾽ 120 

σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας 

1940. βαλξβῖδα, ὅ.Πο]. βαλβὶς, κυ- 
ρίως ἣ τῶν δρομέων ἄφεσις. ἄγε δὴ, ὦ 
Μήδεια, πρὸς ἄφεσιν ὅρμα, καὶ ἀρχὴν 
δυστυχοῦς βίου καὶ πράξεως ἐκτόπου : 
ῬΊοσθρα ἴο ἐἾιὶ5 δξαα ἰγϊαί, {Π8 αἰδιγ 6551) 
οΥϊδῖβ. ὅ86 114416}}}5 16χ. 

1242. ““ᾧ φίλταθ᾽ ΑἸ. ὡς 411 [Π8 
Ῥατγιβϑαπ ΜΙ 55,, Ο. ΕἸ. 1... Βιυαηοῖὶς ἢ88 
βαϊοα ἔοτὰ οοπ]θοία ὥς σφ᾽. Τὸ Τὴ 
1ἴ ΔΡΡΘΑΥΒ {Παΐ [ἢ 6. ογηϊββίοη οἵ ἴῃ 6 ῥτο- 
ΠΟΌΏ ᾿ι85 ρΤΘδῖου [οτοθ.᾽ ΟΥΒΟΉ. 

. 1248. λαθοῦ ---- παίδων : 5686. Μαμἢ. 
στ. στ. ὁ 8256. 

1244, ““ κτείνεις ΑἸά. κτενεῖσα 1.56. 
ὙΏΘΠΟΘ, ὈΥ δῆ ΘΔΒΥ͂ ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠ, 1 Πᾶνα 
βαϊιοα κτενεῖς, Αρδῖη φίλοι τ᾽ 1,85ς.᾽ 
Ῥογϑοη. 

1246. ““Ἐππηῖι5 ᾿Ώ Ῥγοῦυβ. οἡ (ἢ6 
βιχύῃ Ἐοϊορσιθ οἵ ὙΊΡΡῚ τΠ5 ἴὰ 15. {Π15 
Ρᾶββδσθ: “ Τρῖΐου ἴὰαυθ 460 5 πη Πη8 
50], Το5. ΟἸἼΠ65. 40] ᾿ηβρίοῖθ, Θυαᾷθ 
᾿πτη 68 ἴπ10 ΤῊ ΔΓ]ἃ, 605] ΠῚ ἃ 6 ἰΕΓΓᾺ ΠΔ Θ0η- 
1π65, ΤὭβρῖοσθ ἢοο ἰδοῖπαβ, ρυΙ απ] δὰ 
Παῖ ῥτομιθθαβ 86 5. Βοίῃ [6 τη6- 
ἔτος. ἃηἃ ἴῃ6 βθηβ6 οὐ [ἢϊ5. σἤοσιιθ 818 
ἀπο] οὐ δ] αοιἀαῖοη. Μαυβρῃ. [85 
νν6}} βϑίι16 ἃ [Π8 ἔοτιηθγ ρατί. Κατείδετε, 
εἴδετε ΑἸὰ. κατίδετε Α, Ἐ.. εἴδετε 15 
οταιθα ἴῃ Α. Β. Ὁ). Τ,. ψῃ]οἢ ἰ5. ἴτθ- 
4αΘΠΕΠΥ ἴῃ 6 ο456 Ἰῃ ΤΒΡΘΙΠΙΟΉ 5. ΡῬΟΥΒΟΉ. 
“ ΤΘ οί Πθηθ5. ἃπα ΟἴδαΙ ΟΥ̓ΔΙΟΥΘ τ186 
1π6 Θχοαπιαύῦοη ὦ γῆ καὶ ἥλιε. ἘπιΓ. 
ΠιρρΡ. 601. Ὦ γαῖα μῆτερ, ἡλίου τ᾽ ἀνα- 

Εἰρὶρ. Μοα. 

πτυχαί.᾽ Ἐ]Π.5]. ιν. 45η. ἵν, 607. 
50] 4] ἰθυΓΔΓΌΓη ἨδτηΠη18. ΟρΡΘΓἃ ΟἸΊΠΪΆ 
Ἰαβίτα5. ΠΟ τη. 1]. Γ. 277. Ζεῦ 1 πάτερ --- 
Ἠέλιός δ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς, καὶ πάντ᾽ 

ἐπακούεις, Καὶ ποταμοὶ, καὶ Ταῖα. 
1247. ᾿Αελίον. Ἐ]π15]. τϑιηατῖκβ {παῖ 

1Πῃ6 ἢγβί βυ}]ὰ 016 οὐ {Π15 νοῦν 15. βοιπθ- 
{Ππ168 5ῃογί, ἃ5. δορῇ. Τγαοῇ, 887, πῶς 
ὅδ᾽ ἂν ἀέλιον ἕτερον ἢ τὰ νῦν ἴδοι: ἢς 
{ΠΟΥ ίοθ τρίδιη8 ἄρα ἴῃ [ῃ86 δηιξίγ. 
1268. 

κατίδετε, ἴδετε. ““Ῥ ΘρΘΓΠΙΟη5 οὗ (ῃϊ5 
Ὠϑίατα 1ῃ Ὑνῃ10}} 1Π6 51Π1|016 νϑῦρ 5π0- 
666η|5 1ῃ68 ΘοἸη ρου ἃΓ6 ἤρβαθθηῦ ἴῃ ἴῃ8 
ἰγαοὶο νυ τ]ο 5 : ΠΘο. 166. ὦ κάκ᾽ ἐνεγ- 
κόῦσαι Τρῳάδες, Ὦ κάκ᾽ ἐνεγκοῦσαι 
πήματ᾽, ἀπώλεσατ᾽, ὠλέσατ᾽ :- Οτ, 180. 
ὑπὸ γὰρ ἀλγέων, ὑπό τε συμφορᾶς Διοι- 
χόμεθ᾽, οἰχόμεθα: 1465. ἃ δ᾽ ἀνίαχεν, 
ἴαχεν οἴμοι μοι: ΑἸ΄ο. 400. ὑπάκουσον, 
ἄκουσον, ὦ Μᾶτερ, ἀντιάζω." ἘΠΠη5]. 

1251. “Ἴ πΐ 1Π15 ν 688. ΤΊΔῪ ΘΟΓΙΟ- 
᾿ϑροηα ψ]ἢ [ῃ68. ΔΠΓΒίΓορἢΘ, ΔΙ βστᾶνθ, 
ΜΠ 1Π6 ἀρρτονὰ! οἵ Βγυποκ, ΤῊΝ 
ὑΓδηΒρΟβοθ, σᾶς γὰρ χρυσεᾶς ἀπό. 
ρα ΠΟΪ αἶθο μ85 ϑεοῦ,  Κπονν ποὶ ἔγοτη 
νν Πα ΒουΡοΘθ, [}ἡ Χ. Π. 118. ᾿πΠἀθ6α νγα 
ἢδνθ, γονᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας ἔδλαστέ 
μοι, Καινὸν δὲ πιτνεῖν αἷμ ὑπ᾽ ἀνέ. 
ρων δεοῦ. Ῥαΐ πεῖ ϑεοῦ 15. πδρρε- 
ΒΆΓΥ͂, ΠΟΙ͂ 80 Πθτθ. ΕῸὉΓ πιτνεῖν, οὴ 8ο- 
σοσηΐ Οὗ 1Π8 τηθίγθ, ΔΙ αβον. ΘΟ] οί γος 
φθίνειν. Ὑοὺ 1ΠΔΥ 450 τϑαά ζαμενὴς 
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γονᾶς ἔδλαστεν" Θεῶν δ᾽ 
αἷμα πιτνεῖν Φόδος ὑπ᾽ ἀνέρων. 

ἀλλα νιν, ὦ ᾧάος διογενὲς, κοίτειργϑξ, 
᾿ , , 

κατάπαυσον, Ἐξελ᾽ οἴκων φοινίαν 12δὃ 
͵ , Α 

ταλαινὰν τ΄ ᾿Εριννὺν ὑπ᾽ ἀλαστόρων. 

μᾶταν μόχθος ἔῤῥει τέκνων, 
ἦ, δνϑ, 

ἀντιστρ. 

μᾶταν ἄρα γένος Φίλιον 
ῃὩ»" 

ἔτεκες, ὦ κυανεᾶν 
λιποῦσα Συμπληγάδων 1200 

φω 3 Φ ’ ς Ε 7] 

πέτραν ἀξενωτατοιν εἰσ ολαν. 

τὴ ἴῃ6 δηιϊιεῖν., ἃ ψγοτα [οαπὰ ἴῃ Βορῇ-ς 
Α1. 147. Ρογϑοη. : 

1252. ἔδλαστεν, 55. τὰ τέκνα: ὁ 
1π6 φαδηΐν οἵ ἔδλαστεν, 5886 ΡΟΥΒΟΏ 
ΘΟ 290, 

1253. φόδος (ἐστὶ) αἷμα ὃ. π. ὑπ᾽ 
ἀν. ἐξ ἴδ απ αὐ ιν ε]ιῖηρ ἐπαὶ ἐι6 δἱοοά 
ΟΓ ροάς (1. 6. οἵ {πο86 βρύιηρ [ΠῸΠῚ 
ἰὴ 6 σοάϑ) δ]ιοιιία δὲ 5᾿:6ὰ ὃ τηθη. 
Α νϑῖββ οἵ {π6 ϑᾶϊὴηβ αυδηιΥ, [π 

νν ἰοἢ ἀπ Ἰαιηθ 1. ἀἸροῦϊα 15 Ξυ ]οϊη δα 
ἴο ἃ ἀδοῖυ]ο ΒΥΖΥΡΎ, ΟΟΟυΓ5 τη ΗΙρρ. 
1109, ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείδεται. Οἢ 
8 φαδηθν οἵ ἀνὴρ, 5866 Ῥοϊξοῃ, ῬΠοθη, 
1670, 

π. ὑπ᾽ ἂν. : [Π16 ΘΔ 118 ι158 οἴ ἴΠ6 ΡΤΘρ. 
Ἀ5 ἴὴ {Π6 ρῇγαβα νήσκειν ὑπό τινος, 
Ἐὰνγ. Οὧὖ, 797. 

1264. ““Πρτο αἶϑο {6 τηθίτθ5 ἄο ποῖ 
ὙΠΟΙΙΥ ἄστθθ. Ῥϑῦμαρθ ὦ 5ῃου]ὰ 6 
ετγαβθ. είονν ΜΙ αϑρτ. τοαάβ Ἐριννύσ᾽ 
ὑπ᾽ ἀλάστορον, νΥὨ]Οἢ ἢ6 ἀοεθ ποίΐ 6χ- 
Ρίαϊη, ἀπ 1 ἀο ποῖ απάθγβϑίαη. Β᾽Π68 
[Π86. 1δϑὶ 5 016 οἵ ᾿Εριννὺς 15. Ἰοπηρ' 
(388 Ὀείονν 1986.), 1 ψουἹά ριθίδγ ἴο 
ε] βοΐ ὑπ᾽ 8 οὐἱο πδτηρ ἔγροτη ὑν." ῬοΥ- 
δου. ἴῃ ιγρ. 4 η. 11. δ79. Ηείδη 
15. σα Π]Π]6α “ Ἔτγο] οἵ ραίγιδθ ΘΟΤΩΙ 115 
Εγϊηπι5., 

1256. ὑπ ἀλαστόρων, ς. οὖσαν, 
το} {6 ἐπ ηιιθηιοθ Γ᾽ {6 ἀθηιογ5 οὕ 
γδυθηρο: ἃ5 ὑπὸ μαστίγων ὀρύσσειν, 
διαβαίνειν, υονθογὶθιι5 οοαοίὶϊ, ΤΠ Θτοᾷ. νἱῖ. 
21. 86. δὅεβ δΜίδιιῃ. συ. (ν᾿ Κ 5692. β. 

1257. “τῶν τέκνων ΑἸὰ. τῶν 15 
οὐττθα ὈγΥ Α. Β. Ὁ. ΕἸ. 1.. Ῥ. Ρον- 

Οἱ, 1025, Εὺ ϑυρρ]. 1194, 50) ς 

᾿Ιὼ ἰώ" ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέκνων ; 1. 6. 
ἐγοιυ 6 αδοιιὶ οἰιϊάγοη: ἃ5 Ἡότᾶοα ἘΡ. 
Ι. ὅ. 8. ΔΙπ6 Ἰανεθ βρθ5 εδἱ δου αηιΐπα 
αἰυϊίϊαγιιηι : 586 δίῃ, (στ. ὅτ. ὁ 813. 

1258. ““ καὶ μάταν νἰίπμουΐ ἄρα ΑἸά. 
καὶ ἀπ ἄρα ἃτ6 οπηἰθα Ὀγ 1,88ς. ἄρα 
μάταν Α. Β. 1). ΕἸ. ψιθησθ Μαβρτ. 
μάταν ἄρα. Βταποῖκ μάταν ἄρα." Ῥογ- 
805. 10 ἘΠΏ)8]. 5 τὶρῃϊ 85 ἴο 1πΠ6 φαδη- 
{ἰγ οἵ ᾿Αελίου ἴῃ 1247. μάταν ἄρα, ἴπ 
ναῖη ἱποη, ολη ὉΘ τοίδιηθα, ὑνβι ἢ ἰϑ 
ἴατ' τοῖο υδπὰ]. Βόρῃ- ΕΗ 772. 
Μάτην ἄρ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἔοικεν, ἥκομεν. 
Βυν, ΑἸο. 672. Μάτην ἄρ᾽ οἱ γέροντες 
εὔχονται σανεῖν. Α πὰ {{π|ι5 ἀθονα 1028. 
ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεθρεψάμην. 

1259. κυανεᾶν. Τη Αἴἰίς τοοκ τἘ6 
[θη] 1η8 σθη. ῥ᾽. οἵ δά]. ἴῃ ο5 18 ποΐ 
αἰξιηρ αἰξποὰ ὈΥ [ῃ8 δοσθηΐ ἔγοτα. {88 
τη850., ἴ,. 6, κυανέων σου 6 νντι θα 
ἴῃ ΕἸΠ6Ρ σᾶ38: θὰ ἴπ (6 Ῥοογῖα αἰά- 
Ἰθοῖ {π6886. ρθη. 816. οἰνου πλΗδχϑα, Ῥτο- 
ῬΑΌΪΥ τὸ αἰϊδθηριυϑῃ. {πθὶ ἔγοτῃ 1ῃ8 
Δ0Ο 1185. βίησ, Ἐ]ΠΊΒΙΘΥ {ΠΤ ΌΓ τῈ- 
ΤΩΔγΚ5 Πα Βταποκ, (Βά. (Ο. 1248. Πὰ5 
ἸΏΘΟΙΤΘΟΙΚ οαἀϊοα νυχίαν ἀπὸ ῥιπᾶν ἴοτ 
νυχιᾶν. 

1261. ἀξεν. εἰσθ, “ΤΠ ἘλιχΙ ηὰ5 
Ῥοπίιιβ, οὐ. ΒΙδοκ ὅ8α, ννᾶὰβ ΟΓΙΡΊΏΔΙ]Υ 
ἀφηοιηϊηαίθ ἔΑξενος, ἐμ]ιοβριἑαδίο, οα 
δοσρουηῦ οὗ ἴῃ6. ὈΔΓΌΔΡΙΥ οὗ {μ8 ᾿πῃὰ- 
ὈΙΔηἰ8. οὗ 115 οοαβϑίβ ; θυΐ θη [Π6Υ 
Ὀθοδη16. Εἰν}]Π]5θὰ ὈΥ̓ 1Π6]Γ ᾿πίθγοουγβ8 
νι τῃ6 ατθοκβ, ψῃο ἱἰταάρα {8 }0ΠῸΓ, 
8 Πα ΟἸδοίδη οο]οηΐθεα σγοτα ῥ᾽ δηϊεα 
ΔΙΠΘΏΡ ἴῃ 6π|, 1{ ΟΠδησθα 115 ΠᾶΠῚΘ ἴ0Ὸ 
Εὔξεινος, Πορρίίαῦίο. 'ΊΘ. ταιλδιηϊηρ 
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δειλαία, τί σοι ᾧρενῶν 

βαρὺς χόλος προσπιτνξ ΞΣ 
καὶ δυσμενὴς φόνος αι βεξιρ: 

χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁ ὁμογε νῇ μιάσματ᾽ " 1260ὅ - 

ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταισι ξυνῳ- 

δὰ Θεόθεν πιτνοῦντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 
Παῖς. 

Ρατὶ οἵ [Π6 ὩδηΊ6, νΥἱ2Ζ. Πόντος (215. 
439,}, 1.6. 119 80α, ννᾶ8 σἴνβη [0 ᾿ἴ ὈΥ 
1Πη6. ΘαγΠοΡ ΟΥ̓ ακ5, θη, ἴῃ [Π6 1ῃ- 
ἴχπου οἱ {Π 61} σϑορταρ οὶ Καον]θάσο, 
1ϊ ννᾶβ ἀβοιηβα ὑγζ {θη [ῃ6 Ἰαγσθϑί βθᾶ 
νἸΠ σνΒ]Οἢ {ΠῚ σνοῦα δοαααϊηϊθά, πὰ 
ννᾶϑ ΒΡ ροβϑά ἴο Θοτητη απΙο δῖ ν ἢ 1Π8 
Ἐαβίοσῃ Οοθδη." ῬῬγοῖ. Δηίποη᾿Β. δα, 
οὗ Το ρυ ον οἾβ (]. Ὀι|οῖ, 

1262. ΤΊ6. πα α]6 βυ]]αὉ]6 οἵ δεί- 
λαιος ΤὴδΥ Ὅθ σοΟμΒΙἀθιθα βῇοτί ; 8568 
Ῥοτξοη, ΡΠ οη.1319. Α ὑτοοαῖο 5. ἜΥΟΥ 
(Βοτθίοιο (δειλαϊᾶ, τὶ) σοτγθβροη 8 ἴο 
8 σοι 5 (σᾶς γᾶρ ἅπο) ἴῃ [[16 
ΒΕΓΌΡΙΘ 1251, 1ῃ6 νϑύβθ5. {Π61 6 ἴ0}}8. ἃ ΓΘ 
ἸΒΟΟΏΤΌΠΟΙΒ, ΔΙΓΠοῸρΡ ἢ ποί πη] ογ π]. ἰὴ 
1Π86. ποχὺ Ππ6 ΤΣ] πη5]. δηἃ Βομοϊ οί, δα 
προσπίτνει, 8Δη4 τὴ 1267. πίτνοντ᾽, 

1264. φόνος ἀμείβδεται; 55. φόνῳ, 
απὰ ηιιιγ61 ἐδ Ὑθᾳιιῖίοα τὐὐιἢ, ΟΥ̓ διιοὐθοα5 
(0 1πτ. 67 Ἔν. Οτοϑί. Θ68, ἕτερα δ᾽ 
ἑτέροις ἀμείθεται πήματα. 5]. 1099. εἰ 
δ᾽ ἀμείψεται Φόνον δικάζων φόνος. 
ἘΠ65. 615. ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 
ΗἸρρ. 1109, ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμεί- 
θεται. 

1266. ““ αὐτοφόνταισι ξύνοιδα ΑἸά. 
αὐτοφόνταις ξυνῳδὰ 1,. αἶΞο 411 6 Ῥὰ- 
τἰβίαη ΔΙ 55, ξυνῳδὰ (οΥ συνῳδὰ), ἴοσθ- 
{ΠΡ συ! τῃΠ 6. ὅο 09]. [80 ἘΠῈ)5]. Ῥον- 
50) 880 δά: ἐπῳδὸν ἴῃ Ηδθο. 1264,;] 
πιτνοῦντ᾽ ἴ,30., πιτνούτ᾽ ὅ΄0Π0]. 6α. ΡὈ᾿. 
πιτνοῦσ᾽ Βταηοκ, θαΐ {π6 Ατίιο5 ννου]ά 
ἢοῦ 886 {Π6 Ρ]0Γ, αἴθ ἄχη. Εοτ ἐπὶ 
γαῖαν Νίαβο᾽,. ΡΓΟΡΟΒ65 ἐπιτεῖναι, ἴο Ὀ68 
σονογηθὰ ὈΥ χαλεπὰ, ἃ ξύνοικα [ὉΓ 
ξυνῳδά: ξυνῳδὰ, τἴ β6θΘιη8, 15. Ξγποηγ- 
τῆοι5 νι εἰκότα, δίκαια. Ρογδοη. 
ΕἸ ΠΊΘΙ6Υ Ρῖθ ἃ Θοπλπηᾶ Δ [16 μιάσματ᾽, 
δηὦ ΘΧρ]διη5 [6 ρᾶβϑασα {{5: χά- 
λεπὰ γὰρ βροτοῖς ἐστὶν ὁμογενῆ μιά- 
σματα, τουτέστιν, ἄχη ξυνῳδὰ δ εόϑεν ἐπὶ 

οἴμοι τί δράσω ; ΣΝ Φύγω μητρὸς χέρας; 

γαῖαν πίτνοντα αὐτοφόνταις ἐπὶ δόμοις, 
ΤῊΘ 56η568 15 [ἢ15: ργίθυοιι5 0 ηιογίαϊβ ἴς 
{π6 εἰαῖνν οΓ κιἰναγοα δίοοα : (τιονοῦβ 
8Γ6}) ἰὴδ τοὶνὶθιι νυ τὐοο5. ἰἰ  ιἰΐηιο' τἰροπ 
ἐΐθ φαγὶ, ἤγουν ᾿εαυθη σραϊηδὶ (85 1ῃ68 
ῬαΠΙΒητηθηὶ ΟΠ) θυ γθγοιι8 ]ιοιι568. 

1268. ““αννο5 [Ν. (τ. 207. 7 βθϑίηβ 
ἴο ΡΥΘ ον πῆ, νΠουΐ ῥΘαβοη." Ρογϑοιι. 
Ηρα. 419. οἴμοι, τί δράσω ; ποῖ τελευ- 
τήσω βίον ; ΟταοΞεί, 1369. πῷ φύγω, ἕέ- 
ναι; Ϊὴ Η!ρρ. 881. ΔΊοΩΚ ῥτοίειϑ πᾶ 
φύγω βάρος κακῶν ; Τ])ογΐοθ ἴογ πῆ. 
χιώ υἱὰ 2 ἘΝ ΤΏΒ]6γ, ποῖ, ὅ88 Ῥογβοῃ. 
Ηεο. 1062. 1)ᾶνν6β ἰ. ὁ. [5 θϑίδ ὉΠ5ῃ64 
1015 οδηοη : ἐμαὶ {6 Αἰἰϊο5 8βαὉ ποῖ τις 
φύγῃ, ον ποῖ τις ἂν φύγοι: 1.6. {Παΐξ ἃ 
υορῦ ἴηι ἐΐι6 ορίαίϊυο αὐἸΐΐ, {6 ἐγιέογγο- 
Θαίϊυο ρμανγίϊοίες ποῖ, πόϑεν, ποῦ, πῶς, 

ὅχο, γεφιιῖνθ5 ἐπ αὐαϊίϊοη 96 ἂν, δὶ ἐἢι6 
διιδ)ιυιυγιοίῖυο αἰδοαγ 8 1ξ. ΕῸΣ ἃ {Π᾿ 5ῖτἃ- 
[ο οὗ 1Π15 σαηοη, 8606 ΤΣ ραίγθ οὗ {6 

Οτθακβ, ρ. 998, Μαΐίἢ. αν, Οτ. ᾧ 615. 
Οὐβ. 1. ΕἸ]ΏΒ]6ν, ἴῃ Βὶβ ποΐβ8. οὐ {8 
ΒΌΡΡΙΙΟ65. οἵ ΕἸ ΠΡ., (8855, 7. χν], 'Ῥ. 
484. μὰ5 1Π6 [Ὁ]]ο νη ΓΘ ΏλΑ 5, ΤΗΝΕ 
816 ΔΡΡΙ ΘΔ ΌΪ]6 ἴο {}15 Ῥανῖ Οἵ ΟἿ ὈΪΑΥ : 
“ΤΠ Μίεαρα δηά 1Π6 ΑἸ θβιῖβ οὗ Ἐπ- 
ΤΊΡ. ἃΓ6. 1ῃ6 ΟΠ]Υ οἴμδι (ὐθοῖκ ἐγαρϑάϊθϑ 
ἴῃ ἢ ]ο ἢ Οἰ]ἀγθὴ βρθὰκ. ΤἬΘΙΘ. ἃΓ6 
ὕνγο οἰ] ἄνθη 1η (ἢ 8 δίοοα, Ὀαυΐ 5 ἴεν 
Βρθὰῖκ ΠῸμπη. ὑθῃιη [ἢ6 βοθῆβθβ [πὲῸ 
γιιθγοβ δογαην ροριίο Πίεραορα ἐγιοϊαοῖ, 
Ηον. Δ. Ῥ. 185ὅ.] Ὀοῖῃ ρϑτὶβ, ψἘϊοὰ 
σοηίδίη ΟὨΪΥ [Ου1 Π1Π65, Πρ ης Π6 σίνεη 
ἴο [ῃ6 ΞΔἸΩΘ ΡΘΡΟΥ 6, Νονν ἴὐ 185 νΕΡῪ 
ΤΟΙ ΔΙ ΚΔΌΪΘ, ἰΠαὶ ἰ(ἢ6 Δίράδθα αοὐὰ τῇ 
ΑἸΟΕβ(18. ἃγθ {π86 ΟὨΪΥ Ῥἰαγβ οἱ ἘΠρ. 
1ῃ ὙΠ Οἢ ἃ {Π|τ ϑΔοίου 15 ποί τϑαυϊγεά 
0 (ῃ6 τορι ββθηϊδίίοη οὐ (ἢ8. δά υἱέ 
ΟΠατϑοίθιθ, [ΓΊἊΠ6 γΘϑ θυ νν}}} ΕΧ Δ ΠΪη6 
ἴῃθβ6. ἔνγοὸ ρίαγϑθ αἰζθηίν θυ, 8. ν τ] 
Ρδίορῖνα {Ππᾶὶ (ἢῃ6. σοηίτιναηοθ8, νυ μἰοἢ 

σ 
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Παῖς ἕ ἕτερος. οὐκ οἱὸ, ἀδελφὲ φίλτατ᾽, ὀλλύμεσθα γάρ. 

Χο. ἀκούεις ἜΣΣῸῚ ἀκούεις τέκνων; 1210 

ἰὼ τλᾶμον, ὦ κακοτυχὲς γύναι. 

παρέλθω δόμους ; ; αἀρῆξαι ᾧόνον 
οκεῖ μοι τέκνοις. 

[1αῖδες. ναὶ, πρὸς ἡ εῶν ἐρήξατ᾽ . ἐν δέοντι γάρ᾽ 
ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους. 

ἃγῈ δάορίβα ἴῃ τηοβί σᾶβθ8 ἴοΥ {πΠ6 ραΓ- 
ΡΟβ6 οἵ τϑηάοϑυιηρ' ἃ ἰοαγ ἢ δοίοῦ πη η6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ [66 φιαγία ἰοφιιὴ ῬΘΥϑοπα ἰα-. 
δογθί, ον. Α. Ρ. 192.], 816 δρρ]ϊϑά 1η 
1Π 688 ἴννο Ῥίθο 685 ἰο ἴῃ8 θχοϊαβίοῃ οἵ ἃ 
{πιγρὰ δοίοι. 1 τὴ6 ΝΜίβάρα, τ νγθ 85- 
ΒΙ5Ὼ ἴπ6 ρϑτί οἵ δίβαθ8, ἀπά 1ῃ68 ρατί οἵ 
1868 Παιδαγωγὸς αἱ ΠΝ ΟΡΘΏΪΏΡ: οὗ 18 
ΡΪαν, ἴο ἴη6 πρωταγωνιστὴς ΟἹ' ῬΙΠΟΙῖ- 
ΡΪ Ρϑυξογιηθν, (Π8 βΒθ6οῃηα ῬΘΡΪΟΓΠΊΘΓ 
τη ]ρ ς Τρ βθοΐϊ {6 οὐδ ἤν οἤᾶγδο- 
615, δηἀ ἰῃ6 Παιδαγωγὸς δ [18 ΞΒεσοπά 
ΔρΡρθδταῃοθ, ὑἱποὰΐ Δ ΠΥ Ἰῃσοπνθηῖ- 
Θη066. 4Ξ4Δ5 Μίεάθα βρϑακβ ἴωυ ἃ δοῃβὶ- 
ἀβγα ]6 {πὶὸ νι ῆοαϊ Ὀϑίηρ βθθη, [ῃ8 
Οἰτοαπηδίδησα οὗ μῈ 1} νοῖοα θεϊηρ Ποαρά 
(ν. 96.) ὑδίοτθ ἴπ6 Παιδαγωγὸς [χὰ 
ὈΘ6 ϑυ!ΠοΙθητγ ἰοηρ οἵ [ῃ6 βίαρβ ἴὸ 
ΟΠδηρΘ [15 ἀγθβ5, 15 1 γα θυ]. . .. 1 
500]. βθρῖῃ, ἱπϑγοίοτθ, ἐμαὶ ἴῃ6 ΠΡ 
οἵ Ἰπἰτοάἀποιηρ ἃ ΟΠ] ἃ ἃ5. 8η Δοίου 6Χχ- 
ἸΓΔΟΓΑΙΠΆΤΥ Ὠδὰ ποῖ ὈθΘη Θϑί Ὀ]Π5ῃ6α, 
ψ ἤρθη ἘΠ ΙρΡΙ 465. ψνροίθ ἢϊ5. Δίθάθα δπα 
ἢῚ5 ΑἸοοϑίιβ, νι ο ἢ ννο Ὀ6Ιθνα ἴο 8 
1Π6 ὕννο θαν]δϑῦ ρ]αγ5. οἵ Ὦ15 Θοπηροϑί- 
το ννπῖο ἢ πᾶν ὕθθὴ ργαβθυν θα," 

1270. τέκνων 15 σονθυπρά Ὀγ βοάν: 
ἴῃ δα ο ἢ ΤΘρΡΘΙΠΟΏ8, [πῃ 6. οἰααβε5. σθηθ- 
ΤΆΠῪ Πᾶνα ἃ ΘΟΠΠΘχίοη : ἔατ, ϑαρρ]. 
622. εἰδείης ἂν φίλων, εἰδείης ἂν τύχα : 
Βδοοῃ. 576. Ἰὼ, κλύετ᾽ ἐμᾶς, κλύετ᾽ 
αὐδᾶς : ΑἸο. 259. δρῶ δίκωπον, δρῶ 
σκάφος. «Κἄλδε!ι. 5. ο. ΤῊ. 177. κλύετε 
παρθένων, κλύετε πανδίκους χειροτόνους 
λιτάς : 910. δι’ ὧν αἰνομόροις, δ ὧν 
νεῖκος ἔδα. ὅδ θεῖον 1279, ΤΠ 
ΤΩ ΘΊ168 15 ἀοο᾽ πιϊδο, 

1272. παρέλθω δόμους ; 8παὶϊ 1 θη- 
[0.5 7. “Τὴ «αθδίίοης. οὐ ᾿ἰῃαβοἸβΊ ἢ ΟΓ 
ἀουθί, νν ἤθη ἃ βϑύβοη 5 Κ8. Πιιη86 1} Οὗ 
ὉΠΟΊΠΘΙ νηΐ ἢ 18 ἴο 40, {16 Θοῃ] ηο- 
ἔνθ 15. ραῖ, νπουΐϊ ἂν, ἀπ ᾿παθθὰ 
ΥΠ ΟΥ̓ γνοὰϊ ἃἢ ΙΠΙΟΙΟσ ΔΝ 6. ρᾶΓ- 

1270 

τἰο]6. 1]. Κ᾿ 62. αὖθι μένω μετὰ τοῖσι. 
δεδεγμένος εἰσόκεν ἔλθῃς, ᾿Ηὲ ϑέω μετά 
σ᾽ αὖτις - Τὸαγ. Ιοη 768. εἴπωμεν ἢ σι- 

γῶμεν; ἢ τί δράσομεν : αγὸ τῷ ἴο 
ϑρθαῖΐς οΥ δ 5ϊϊοπ 2 Ἰθὰγ. ῬΏοη. 740, 
ἀλλ᾽ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσδάλω δόρυ ; 
Τῆυ5 Επτ. Ηδγο. Ἐὰν. 1111, τηυβὲ 6 
ἴα Κα ἃ8. δῇ ᾿η(ΘΓΡΟρΡ ΓΟ : γέροντες, 
ἔλθω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας : ἀηὶ 1 1ὸ 
ἀρργοαοϊιῦ ΤΏὮυ5 τί φῶ ; τί δρῶ ; ὡπαΐ 
αηὶ  ἰο βϑα,}|7 αο3 Αὐἰβίορῃ. ΡΙαΙ. 
1198, ἐγὼ δὲ τί ποιῶ. ῬΙαί. Θοτρ. Ῥ- 
ὅ. τί ἔρωμαι ; 1], Λ. ᾿404. τί πάθω; 
αἰαὶ απ 1 ἰοὸ ἀ03" αι. ὅτ, τ. 
ᾧ 615. 1Γ παρέλθω δόμους νγεΤ6 νυ 6 ἢ 
ννΠποὰ  ἃ ἢ ἸΠΙΘε ΟΡ, αι (νν ΠΟ ἢ. ΒΘΘΙῺΒ 
ΡΓΘίρια Ὁ]86), [π6 τηθϑηϊηρ νου] 06, ἰθΐ 
γπ6 Θη 6)" ἱπ6 ἢοιιδθ: ἃ5 Επτ. Ηθῖδο]. 
δὅ8. ἐλευθέρως ϑάνω, ἰοί πηι αἷθ: ΠΙρρ. 
5867. ᾿Ἐπίσχετ᾽, αὐδὴν τῶν ἔσωθεν ἐκ- 
μάθω. 888 Μυ5, (τι, 1. Ρ. 521. ΤΠρὰ- 
γα οἵ τῃη8 (ὐγθθῖϑ ρ. 899. 

ἀρῆξαι φ. Δοκεῖ μοι τ. ἴ απὴ (ἰθίον- 
φυϊηιθ ἰο βαυθ {π6 οἰ ἱἰαγθη, {γοηὺ Ἰπιι}- 
ἀογ: Ἠδγδο]. 840. οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύ- 
νην πόλει; ἀμύνω ἢᾶ5 [8 βᾶτη6. (0}- 
δἰγαοίίοη : Οτεβί. 616. μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν 
φόνον : 1]. Α. 66. ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν 
ἀμῦναι. 

1274, ἐν δέοντι. ““Εύτ. Οἵ. 21]. 
Ὧ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον, ἐπίκουρον 
νόσου, Ὡς ἡδύ μοι προσῆλθες ἐν δέοντί 

: Ηἴρρ. 928. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐν δέοντι 
λεπτουργεῖο, πάτερ: ΑἸἰο. 820. Οὐκ 
ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις. Ἐ]Π,η8]. 
Βοβ ΕἸ]. στ. 180. Βα ρρ]165 καιρῷ : Ὀὺΐ 
ΟΠ ρίαν δηαὰ Μη ΘΟΙΒΙ6Γ 11 ἃ5. [Π68 
ἀαΐ. 5ίηρ, οἵ {ῃ8. πϑαΐ. ρατί. δέον, ἔγοτῃ 
δεῖ: Ἰηἰουτῖηρ 1Π156 ΠΠῸπὰ [ἢ6 5᾽ΠΉ1ΠΔΓ 
ΘΧΡΙΓθβείοη ἐς δέον : ΑἸς. 1122. πιθοῦ" 
τάχ᾽ ἂν γὰρ εἰς δέον πέσοι χάρις. 

1275. ἀρις. ξ. {ἰι6 ἰοὶϊς. το. ΕὈΓ. 
(728.) βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων γενήσεται 

ἘΟΎΨΎΥ ΡΥ 
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ἤ 3, - δ 

Χο, τάλαιν᾽, ὡς ἀρ ἦσθα πέτρος ἢ σίδα- 
ρος, ἅτις τέκνων, ὧν ἔτεκες, 

ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς. 

μίαν δὴ »λύω, μίαν τῶν πᾶρος 

γυναῖκ᾽ ἐν Φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις, μ᾿ το ου [-.] 

Ἰνὼ μανεῖσαν ἐκ ϑεῶν, ὅθ᾽ ἡ Διὸς 
δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλγ. 

σιτνεῖ ὃ᾽ ἁ τάλαιν ἐς ἅλμαν, φόνῳ 

τέκνων δυσσεθεῖ, 
ἀκτῆς ὑπερτείνασα σοντίοις πόδα, 1288 

δυοῖν τε παίδοιν ξυνθανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 
τί δή ποτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἔτι δεινόν - 

ὦ γυναικῶν λέχος πολύπονον, 

ὅσα δὴ βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακαί. 
1α. γυναῖκες, αὶ τῆσδ᾽ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 1290 

ὩΦ π 

ἂρ᾽ ἐν δόμοισιν τα τὰ δείν᾽ εἰργασμένη 

Μήδεια τοῖσιδ᾽, ἢ μεθέστηκεν φυγῇ; 

Ξιφηφόροισι. ΤῊ β΄. ΠΟ1. οχρίδὶηβ ξἰί- 
φους Ὁγ ἀφύκτου ϑανάτου. 

1276. ὡς ἄρ᾽ ἦσθα, 5ιιγοῖν ψοιῖν Ἠιιιξὲ 
Σ ΤῸΓ εἰς: “- ἮΠΡρ. 1169. Ὦ ϑεοὶ, 
δ ΤΕ δ᾽, ὧς ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἐμὸς πατὴρ ὌὋρ- 
θῶς: Ῥμαη. 421, Τίς οὗτος ; ὡς ἂρ 
ἄθλιος κἀκεῖνος ἦν. Τ᾿ ΤὮιῖι5 
ὁταΐ ἴοΡ οεῖ, Ἦογ. Ὁά. 1. 87. ὍΤΩΙ 
ῬΆΪνΙ Πα Τ)ϑοσατη ΤΘηραΒ ὁραΐ ἀδρῖθυϑ8, 
ϑοάαἶββ. 

1277. ““1ὶ τννου]ᾷ ηοί Ὅ6 ἀἰβρ᾽ ΘαβἸηρ' 
ἴο Πη6, 1. δὴγ ΜΙ, βῃου]ά οτηἱῦ ὧν ἔτε- 
κες.᾽ Ρογϑοη. ὌὍ[, 1922, ἘΠ 25]. βᾶϊ5 
ὃν ΩΣ, 

1279, 1280. “Τίια βεοοῃὰ μίαν 15 
ὈΓ ΠΕ τῇ {Π6 ΔΙΒ, Α. γυναῖκα φίλοις 
χέρα προσβαλεῖν τέκνοις ΑἸά, γυναικῶν 
φίλοις Β. . γυναικῶν ἐν φίλοις Α. ΕἸ. 
γυναῖκ ἐν φίλοις ἘΝ. 1,. Ῥ. τὶσΒιΐγ. 
Ἄραϊη χεῖρα βαλεῖν Α. ΕἸ. χεῖρα προσ- 
Θαλεῖν 1,356. Ἷ Βᾶνβ οοπδίγιυοίβα βυοῇ 
8 ν 6156 ὃ5 127]. (1. 6. οὗ 1ῃ8 ἀοοῃπῖας 
ΞΡΘ0165.} Ῥογϑβοπ. ““ ΤῊ ΘΟὨΒΙΓΠΟΙΊΟ 
ἴ5,. μίαν δὴ γυναῖκα τῶν πάρος κλύω 
ἐμβαλεῖν χέρα φίλοις τέκνοις : οἵ, 1322, 
ὥτις τέκνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος 

ἝἝτλης τεκοῦσα." ΕἸΙΏ5]. ΤΠ τρορινϑα 
ἐαΌΪ6 15, ἴπδι πὸ (ἤτονν μουβοὶ ᾿ηΐο ἴῃ 8 
5θὰ Ὑ1Γἢ οη6 ΟὨΪΥ οὗἨ Πα ἢ] άγθη, Δ6- 
Ἰιοοτία, ἰο ἀνοϊὰ [᾿86 ῬὨΤΘΏΣΖΥ οἵ ἢοῖ 
Βυβθαπα ΑἰΠατηδ5, ὈῪ σνΠοτ {Π6 ΟἾΠΕΓ, 
Τιθδτοθιι5, ννᾶβ δἰαϊη. νι δῖοι. ἵν. 
416. ἢ ἀἰΒογ ρᾶποΙθβ, μον ν 6", ἴῃ 
του ΠοΪορΎ, ἃΤ6 ποῖ ἀπαβαδὶ ἀτηοηρ {Π6 
Ῥοεῖβ. ὉΟἿὮ, 890. 

1282. ἄλῃ: ἃ πογὰ ποῖ οὗ ἔγθαιυθηΐ 
ΟΟΟΤΘπσα: Οταβί. 86. ἄλαισι πλαγ- 
χϑείς. Ἐοιῃ. Οα. Ο. 841. ὅττι μ᾽ ἔπαυ- 
σας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς. 

1288. ἀκτῆς: 000]. βρῇ. ΑΊ. 414. 
ἀκτὴ, ὅ κρημνώδης τόπος ἐν δαλάσσῃ" 
αἰγιαλὸς δὲ, ὁ ἐπίπεδος καὶ ὁμαλός. 

1287. ἘΞ δή ποτ᾽ οὖν γ. ἂν ἔτι δ. : 
εὐἰαὶ οαἰαπιῖίῃ ἰΐοη, 18 υοὲ 10 Θη81ι6 
τηθϑηϊηρ (πδ΄ 85 [πὸ ρριιβῃθά, 50 1ἢῃ8 
οὐπηθ οἵ Νίθράθα σνουϊὰ φριοραῦν ὃ6 
δσχρίαίθα ὈΥ ἃ 5 ΠΉ118τ [αΐθ. 

1292. ““ τοῖσιν ΑἸά. 1,880. τοῖσδέ 5 
ἍΝ Ὁ. 10. ΕΠ Ὁ ΟΙΞΟΙ τοισίδ᾽ 
ἘΠΙ25]., 85 να τ τοιόνδε ηοΐ τοῖονδε: 
50 ΒΙοπηΐ, .“ 56, Ῥτοιη. 242. 

τ 

- - νυ, τε ντοττ π΄ τΗῸ πὰ 
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δεῖ γάρ νυν ἤτοι γῆς σφε κρυφθῆναι κάτω, 
, ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ’ ἐς αἰθέρος βαθος, 

εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. Γι 
πέποιθ᾽, ἀποκτείνασα κοιράνους χθονὸς, 
ἀθῶος αὐτὴ τῶνὸς φεύξεσθαι δόμων; : 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽, ες τέκνων, ἔχω’ 

κείνην μὲν, οὗς ἔδρασεν, ἔρξουσιν κακῶς" 
ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐ ἐκσώσων βίον, 

μαγτρῷον ἐκ κπράσσοντες ἀνόσιον ᾧόνον. 

Χο. ὦ τλῆμον, οὐκ οἷσθ᾽ οἷ κοικῶν ἐλήλυθας, 

ἴα. τί δ᾽ ἐστίν; δ) 
-- ' 

Χο. παῖδες ΠΚΡῸΥ χειρὶ μητρῴᾳ σέθεν. 

1800 

μή μοι τι “δράσωσ᾽ οἱ προσήκοντες γένει, 

᾿Ἰᾶσον" οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφθέγξω λόγους. : 
που κἄμ᾽ ἀποκτεῖναι “γέλει; 1806 

ράσουσι νῦν, Ἔπγ. Ιοπ. 648. καλῶς 1298, “δεῖ γάρ νιν ΘΟΠΊΤΩΟΏΪΥ. ΤΊ 
ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΙΟῊ 15 ἄπ ἴο Βδτη65. Ρογϑυπ. 
“6 ἐγ βἀϊδῃ5 ΓΡδα ΠΥ Ἰοῖη [Π8 
ῬΆΥ 6165 μέν νυν: Ῥαΐϊ 1 ἀο ποὶ ἢπά 
γάρ νυν. δά, δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς 
γε κρυφθῆναι ἘΠΕ ΩΣ Ἡβργοά. 1. 11. ἀλλ᾽ 
ἤτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα βουλεύσαντα 
δεῖ ἀπόλλυσθαι. Ἐπ. Τοη. 4391, ἤτοι 
φιλοῦσά γ᾽ ἧς ὑπερμαντεύεται.᾽ Ἐ]η15]. 
ΤῊ δα πιθ ΟΠ Ἴ6. 4150 ἴῃ ΒδΘοἢ, 92. [8 
δαιῖθα “τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾧσ- 
τρησ᾽ ἔγὼ Μανίαις : 85 τὴ βοῇ. ΒΌΡΡΙ. 
918. τοιγάρ νιν ἐκ γῆς ἤλασεν μακρῷ 
δρόμῳ. 

1294, ἐς αἰθ. βι ταν Ρ Ῥτορτθθα οὗ 
Ῥορῖγυ: Τῆγο᾽ {Π6 ΔΖ 076 ἄρορ᾽ 9 αἷν, 
ΟΥΓΕΣ. ΠΙρρ. 1285. πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς 
τάρτορα κρύπτεις Δέμας αἰσχυνθείς ; Ἢ 
πτηνὸς ἄνω μεταξὰς βίοτον, ΠΝ ἢ- 
ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀνέχεις ; Ηρα. 1088. 
«ἄιι. χὶῖ. 892. ορία γάτα ρθη}15 Αϑιίτᾶ 
566], οἰδιιϑδαηηαθ σαν ἴθ Ομ 618 
ἰοιτὰ. 

1295, εἰ μὴ ---- δώσει δ., ἴοτ μέλλει 
διδόναι : 566 ΙΔ. αν. ὅτ. ᾧ 498, 

1297. ἘΠΠη5]. νυυ δ ἀθῷος : 50 
ἐρξουσιν 1299, 

1290. ΤΊ Δάν. κακῶς ὈΘΙοηρθ. ἴο 
οὶ νοιρβ: {πϑυοίουθ δοῃε θυ νουϊά 
ΘΥΆ86 ἴΠ6 1ῃ1ΘΥἸηΘαἸαΐ6 σοΙηΤη88. ““ΒΟΡἢ. 
ῬΙΗ]. 988, κἀμ᾽ οὺς ἐθήρων πρόσθε, δη- 

ἔλεξας, εἴπερ, οὺς ἐγὼ φιλῷ, Ἔν τοῖσι 
σοῖσιν εὐτυχήσουσιν δόμοις." ἘΠ]πη5]. 

1900. ““ἀκσώῶσαι ΑἸά, ἐκσώσων 1,836. 
δΔη4 τηοϑὲ ΜΙ 5, Βοίῃ σουγθοῦγ." ΡοΥ- 
80:1. δορῃ. (Βα. Ὁ. 12. μανθάνειν γὰρ 
ἥκομεν Ξένοι πρὸς ἀστῶν. Βαϊ ΕΠ] 1η8]. 
ΤΟΊ ΓΚ5, ἰΠαἰ ἰέναι, ἐλθεῖν, ἥκειν, δηὰ 
ΒΓ 1]Δ} νΘΡῸΒ ΔΘ [ΔΤ ΤΩΟΤΘ ΓΘΟ ΘΗ 
σοηϑίγι θα τ ἢ ἃ ρατί. μη 8 1ηῆηῃ. 

1901, μή μοι τι δρ. : ἴο σοηπθοῦ μοι 
ἢ δράσωσι σου] ἀ Ὀ8. ἃ 5016015Π} ; 
Ὀδοαυβθ δράω τροαυϊτο8 ἵνγὸ Δ6Ο18. 
(ϊπεο. 284.) - ννα τηυβϑί ἐμϑυθίοῦβ τϑίοσ 1 
ἴο προσήκοντες, δῃ4 πηἀογϑίδηά αὐτοὺς 
((μὺ8 : μὴ οἱ προσήκοντές μοι γένει δρά- 
σωσί τι αὐτοὺ5), Οὐ δάορὶ ἘΠ ΠΊ5] ον 5 
ΘΟΠ]ΘΟἴΌΓΒ, μή νιν τι δρ. ἴῃ ν. 285. 
μή μοι τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήκ. κακὸν, 
δράω ἴνὰ8 15 ῬΙΌΡΘΙ ΘοῃΒβίγα οἴοῃ, δπὰ 
μοι Ὀθ]οπρβ ίο παῖδα. 

1802. ΟΓ, Οταθι. 410. Φοῖδος κε- 
λεύσας μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον. 

1909. οἵ κακῶν, φιιὸ πιαἰογιηι : ϑΟΡ ἢ. 
(Εά. Τ, 867. οὐδ᾽ δρᾷν ἵν᾽ εἶ κακοῦ. 
ἙἘπτ. ἮξΙ]. 747. ἄγγειλον ἐλθὼν τοῖς 
λελειμμένοις φίλοις Τάδ᾽, ὧς ἔχονθ᾽ εὕ- 
ρηκας, οἵ τ᾽ ἐσμὲν τύχης. ΟἿ, δδ. 

1380. Οη ἥπου, 566 [ῃ6 ποίδ ν. 699. 
1806, “ὍΤπαΐ νν πο. ΜῈ αβρτ, ῬΥΘίαβ, 

παῖδες σέθεν τεθνᾶσι μητρῴᾳ χερὶ, 1ϑ 

ΠΣ ΤΥ ΒΤ ΌΡΝ ΤΟΥ ἈΡΤ ΕΗ ΨΥ ΨΥ 
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’ 

1α. οἴμοι, τί λέξεις; ὥς μὶ ἀπώλεσας, γύναι. 
ΡῚ ’ 37 »“, 4 . 

Χο. ὡς οὐκέτ᾽ ὄντων σῶν τέκνων, ᾧρόντιζε δη.᾿ 
᾿- } “Δ 5) ’’ 

Ια. ποῦ γάρ νιν ἔκτειν᾽, ἐντὸς, ἢ ξωθεν δόμων : 
’ ’ οο ’ Ἵ, 4 Χο, πύλας ἀνοίξας, σῶν τέκνων ὄψει ᾧΦόνον. 1810 

.“ .», ς ’ 

ἴα. χαλᾶτε κλῆδας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι" 
9 ΄ὔ »" ε Ἁ ε ΕΝ ΄ῷ Ν 

ἐκλύεθ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν κακὸν, 
[4 

τοὺς μὲν ϑανόντας, τὴν δὲ τίσωμιαι ᾧΦόνῳ. 
ΩΣ ψ. {ς 

Μη. τί τἄσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύλας, 

1314, Μη. τί τούσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις λόγους, 

ῃοί ἃ νᾶτῖουβ τοαΐησ, Ὀὰΐ (ἢ 6 ογάθι' 
οὗ τπ6 νγουὰβ θβχρ αἱπθα Ὀγ ἰπ6 ΚΠ]. 
Ῥογϑβοῃ. 

1807. τί λέξεις - 566 Π6ο.509, 704. 
1106. 

1908. ϑορῖι. 4]. 281. ὡς ὧδ᾽ ἐχόν- 
των τῶνδ᾽ ἐπίστασθαί σε χρή : 904. ὡς 
ὧδε τοῦδ᾽ ἔχοντος, αἰάζειν πάρα. 

1909. ποῦ γάρ νιν ἔκτ, ; ψοῖ τὐἶιθ} 6 
αἰὰ 916 Κὶϊὶ ἰποηι οἵ, 0687. 698. νιν 
{0᾽ αὐτοὺς, ἃ5 1ὴη ΕΓ, Ηδ]. 1641. ἰδὼν 
δέ νιν παρόντας ᾿Ατρέως γόνος“. 

1911. ΗἴρΡ. 808. Χαλᾶτε κλεῖθρα 
[κλῇθρα,] πρόσπολοι, πυλωμάτων" Ἔκ- 
λύεθ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν Γυναι- 
κὸὺς, ἥ με κατθανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν. 

1912. ἐκλύεθ᾽ : ἐδ6 ἢυϑὲ ευϊίανίθ ὁ 
λύω ἐξ ἀοιινεξι ἴηι Ποηιθν., θιιὲ ἰοπρ ἵν 
Αἰτίϊο ροοίβ: 1859, 

1913. “τήνδε 1,. τίσωμαι δίκην ἴ,886. 
ΑἸΑ. τίσομαι φόνῳ Α. Β. Ὁ. ΕἸ., νιο ἢ 
Βρυποῖὶς μὰ5 εαϊθα, Τηδ οο]]αΐου οἵ 
π6 ΔΙ. Ο. Πὰ5. ποίϊσθα ἴνγο τθϑαϊηρϑ 
φόνῳ δηῃ4 φόνον, οὗ ψῃϊοΐ ἀνθ 1Π6 
Ἰαῖίοι 15 ποῖ ἴο ὃβ 5]1|5 168. Ῥογδ0)). 
ἘΠΙΉ5]. Πἃ5 δ οα τὴν δὲ τίσωμαι δίκην, 
8 η4 ἀῦονβ 269. πόσιν δίκην τῶνδ᾽ ἀντι- 
τίσασθαι κακῶν : οοιηρδιίηρ ΗδΓ80]. 
852. κἀποτίσασθαι δίκην ᾿Εχθρούς: 
881]. παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε, 
᾿Εχθροὺς λαθόντα μὴ ἀποτίσασθαι δίκην. 
ΗΘ ἔαγίμοι" οὔΞανοβ {παῖ {Π6 ρῬϑγίιο 65 
μὲν δηὰ δὲ 5ῇονν ἱπαΐ {π6 ννοιά8 διπλοῦν 
κακὸν ἃτ6 ποῖ ἴο 6 τοίευγβά ἴο 1Π6 
οἰ] ἄγθη οἵ Νίθαθα δἴοπθ, δ {πϑγθίουα 
ἐπαῦ τΓΠ6 Θχργθββίοη τὴν δὲ τίσωμαι δίκην 
18 Θαυϊνα]θηὐ ἰο τὴν δὲ τὴν ἀποκτεί- 

νασαν, ἣν τίσομαι δίκην : οἵ. 1518. 
Με Π1.5 σοταραγοβ ϑορῇ, (Βα, Τ, 228, 
πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν ᾿Αστεργὲς οὐδὲν, 
γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀδλαθής ; 1. 6. πείσεται 
ἄ. μ. ἀ. οὐδὲν, γῆς δ᾽ ἄπεισιν. ἀθλαξὴς 
δ᾽ ἔσται. 

1514, “«“ΤΠυ5 41} οἀᾷ, απὰ ΜΕ. ; αἱ 
ραβδί [ῃ086 νγῇοβθ νδιυιϑίίοηβ ἤᾶνθ Ὀ66ῃ 
ποιϊοοα ; ἀπά τυ 1ηΔ664 1 {πΠ|ὴκ {παῖ 
ἘΡ]Ρ. νυγοίθ, θὰΐ ποῖ ΟΥΙΡΊΠΔΠΪγ. ΒῸν 
(Π6 δυίμον οἵ ἴπ6 Οἰρδίυι5 Ῥαέϊοης 120, 
οἰίθϑ, Καὶ τούσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις 
λόγους, δῃὰά ἀραὶ, 496, Τί τούσδε 
κινεῖς κἀναμοχλεύεις λόγους ; Απά 4]- 
{ΠΟῸΡῊ 1 ψουϊά ποῖ δββοτί 10 ἴὸ Ὀ6 ἃ 
ΤΊ Δ] ᾿ΡΟΒΘΙὈΠΠγ, ἐπαῇ Βυ 08} ἃ τΥΥΪ 6. 
βῃιουϊά Πᾶνα Ὀθθη σᾶρ80 6 οἱ ἀϊδίου ΠΠρ' 
1ῃ6. σογητηθη Γϑαϊηρ ᾿ηἰ0 50 6 ἢ ἃ 1η6- 
ἴΔΡ ον, 1 σοηβιθ 10 τοῦθ ΡΥ ΔΌΪ]6 
(πᾶὲ ΕΟΤΙΡ. ἢτγβὺ ντοΐα λόγους, ἀηα αἵ- 
ἰθγυγα τ ὰ8 ννβῃ6α ἴο 4ΌΔΙΠΥ 50. Πα 5. ἃ 
ῬὮΓαθ6. ΝΟΥ ἃ᾽΄'6 οἴμοι ΔΙΡΌΤΠΘΠίβ 
ννδηςηρ' ἰο ΡΙΌΥΘ ἰπαΐ {Π15 ΒΌΤΠΪ86 ἃρ- 
ῬΙΌΔΟΠ65. {πΠ6 τα. ἴὶῃ Ἡδ]οάοΥι5 
ΠΛ Π0ρ. 1. Ρ. 16. Οηθηηοι,, Ὀθιηρ' 468- 
ΠΟηΘα ἴῃ ἃ ΓΟ ὈΪΘΒΟμηΘ. ΠΊΔΠΠ6Ι ὉῪ 
ΤΉ Θαρθηθ5 8ηα ΟΠ ΟἿ 65 τϑϑρθοίηρ ἢϊ5 
ΟἸΤΟυμηβίδμοθθ, δθχοϊαῖηθ, Τί ταῦτα 
κινεῖς κἀναμοχλεύεις ; τοῦτο δὴ τὸ τῶν 
τραγῳδῶν" ἃ ρᾶβϑαρα ψνῇϊοῦ Κόρη οἢ 
ΟὙΘΡΌΓΙΙ5, Ρ. 89. 85 1πἰϊπιαίθ ἴοὸ ὃὉ6 
θοττονγθά ἔγοτη Τρ.» θαΐ μ85 ποῖ μαᾶ 
1Π6 Ἰϑαϑι βυβριοῖοη οἵ ἃ νϑγουΒ τθϑάϊηρ. 
8. 1 τηϑῦ Ὀ6 δοκηον]θαρσρα ἴο 6 ἃ 
ΥΘΙΥῪ ΘΌΓΡΙΙΒΙηρ ΟἸΓΟυΙ βίη 6, 1 ὑνο 
ὙνΓΙο 15 οἵ βοῦς ἃ ἀϊῆδγεπί οαϑὶ 85 Ηθ- 
ἸΙοάοσαθ ἂμ (μ6 Ῥβϑυάο- ΟΤΘρΌτΙ5 

ο 4 

Ὥστε τς 
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Ἁ 9 ρ᾿ 

νεκροὺς ἐρευνῶν, κἀμὲ τὴν εἰργασμένην ; 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

παῦσαι πόνου τοῦδ᾽ “ εἰ δ᾽ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, 
λέγ᾽ εἴ τι βούλει" χειρὶ δ᾽ οὐ ψαύσεις ποτέ" 
τοιόνδ᾽ ὄχημα πατρὸς “Ἥλιος πατὴρ 

οουϊὰ Δρρὶγ ἴῃ βᾶτη 8 ψνουβ οὗ ἃ {τᾶρῖο 
ὙΠΟ 1 τῃ6 Β81ὴ6 Πρ ΓΔΙΙνΘ ΤΠΔΠΠΘΙ. 
1 Ῥβίθνθ ὑποιθίοσα (μὲ Π 6] ΟΓ5 
[ουπα 1ῃ [15 ΘΟΡΥ͂ οἵ ἴῃ6 δβάθα βἰιῃδν 
τούσδε λόγους οΥ ταῦτα ἔπη. ἘῸΓΡ 
[Π688 νγοτὰβ ἃγ6 οἴῃ ᾿πίθγοπαηροα, 85, 
ἴο ρὸ πὸ ἔαυῖῃου, Ὀδ]ονν 140]. λόγος 
1,486. ΑἸα, ννθυθ ΜΌβρτ, ἔγοιῃ Α. Β. Ὁ. 
ἢὰ5. οαϊίεα ἔπος: (δ᾽ ἔπος Α.) Τί 15 
νγ 611 Κηονγη, {Παὺ ΑΥὐἸϑιορἤδη65, ἢ. [86 
ΟἸουά5, νν ἢ]8 ϑας ριβίησ ϑοοιαίθθ, ἢ σ 
ψΘΙρῚ 5. Ὧ0. ͵θ55. ὈΠΈΘΓΕΥ ἃραϊηβὶ ΕΠ ΠΡ. 
ῬΒΙαΙρΡΡΙ465 ἱμδγοίοσθ δανίηρ Β1Πρ' 
δοαί ᾿τποοβίποιυβ ἱπΊθΡοΟΌΓβ6. ΤΌτὰ {Π 
Ἔοἷυβ. οἵ Ἐπτ11Ρ.» ἀπ, οἡ Ὀδὶηρ 86- 
οὐδβοα ὈΥ [18 [αἰΐθι, ρεβρατιηρ ἴο ἀθίβῃηα 
ἈΠΠΏ56 1}, 15 ἰΠ 8 δανιβοα Ὀγ ἴῃ6 ΟΠΟΓῚΒ 
1899, Σὸν ἔργον, ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ 
καὶ μοχλευτὰ, Πειθώ τινα ζητεῖν, ὅπως 
δόξεις λέγειν δίκαια. ΠΕ ψοτὰ ἐπῶν, 
νὨϊο μαὰ ὈΘΘη ΡγΘνΊ ΟῚ οτηϊεά, 
νγὰ5 Γεβϑίοιθα Ὁγ Καβίθι ἔτοιη ΜΙ58., 
γνιτἢ νυν ἃΙοἢ τηοϑὲ οἵμθυθ σοἸ ΠΟ 6; ΞΟΠ 
σῖνα λόγων, αἷ ἰβαδὶ ἴνγο, νν Ὠοἢ ὁ πᾶνθ 
ΠΥ 561 οχϑιηηθᾷ, Ηθμοθ Ἐ (μ]ηἸς {πὰϊ 
ΕλαΠΙΡ. ἢτβὲ τοί νυ μᾶΐ 1 μάν ρ]δοβά 
ἴῃ ἴπ8 τηϑγρίη ; ἃπα αἰϊζθυνναγάβ, ὈθΙηρ' 
ΘΧροβθα οἢ {Π6 βίαρθ. ὈΥ Αὐβϊορῃδηεββ 
θη. ϑοδσουπὲ οἵ ἴῃ6 Πᾶγβη6855 οἵ 1ἢ6 
τηθίδρ ΠΟΥ, βαυδεναϊοα, {ῃ6 τϑοθινϑα 
τβδήϊηρ; ἃ5 αῦονθ 900. Ταῦ ΘοΙη1Ὸ 
νντ6Γ. ἢδὰ5 του ε ἃ οἴπθ βαββαρϑϑθ οἵ 
ἘΠΠρ. ἴῃ (μαΐ ρο]αΥ, ὑθβιάθβ ἴΠο88 
νγΠ]6ἢ ΟΥ65. πᾶν ποίοαά, ΤΠ 1 
Βαθρθοῦ ἴο Ὀ6 1ῃ8 6858 ἴῃ ν. 919. "υΐϊ 
ΠῸ Οὔδ, 1 βϑῇρροβο, Ψ1ΠῈ δηϊογίαϊῃ ἃ 
ἀουδί {πᾶὺ 1470. 15. ἃη ΘΏΓΓΘ νθ 886. οὗ 
Ἐπτρ. Ναὶ ναὶ καταιδέσθητε πατρῷον 
Δία. Τὶ ψ}} ποὺ Ὀ6 ἰϊοροῖμοσ ουὖΐ οἵ 
Ρἶδαβ, Ὀτιθῆν ἴο δχρίαϊη 1618. ραβϑᾶρθ. 
ΟΥμον πϑίϊοηβ, ἃ 15 ἴο Ὀ6 οὈδβογνϑά, 
γγ6Ι6. ἴῃ ἴἢ8. Βαϊ: οἵὁἨ νγουβῃιρρίηρ ἃ 
Ζεὺς πατρῷος, νΥ]οἢ), ὈΘΙηρ 8η δριμὺ 
τηοϑί Δρρτοριηῖδίθ ἴο [Π8 ρᾶτεηΐ οὗ ροαβ 
Δηά τηθη, γοὰ σγοῦ μαῖα! ν νοηάθι 
πᾶς τπ6. ρίουβ Αἰμρηϊδὴβ βῃοα ἃ ἢᾶνθ 

αἰβιιηρυϊσηθα αριῖο ὈΥ νατιοῦβ οἵπον 
Ὁ|65, ἀπ γοῖ πᾶν οτηιτ θα (15. ΓΘ 
ἰγαρίο νντθγ5. ΤΠπογθίογα θθιηρ ἈπΣ οι Θ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Π15 ΟΠ ἰβϑίοη. οἰΐϊθη. Ἰῃ1Ὸ- 
ἀυορά Δία πατρῷον, ἃ5 Αλβοῦν]9 
αηα ϑορῇ. οἵδ Ὀγ ΑἸθε οπ ἫθΘ- 
ΒΥ ἢ, ν. Πατρῷον. ΕῸΡ (παΐ ἴῃ 8 ὅ΄6Πο], 
Οἢ Ατιβίορι. 15 τη βία θῇ ἴῃ γβρυθβθῃιηρ᾽ 
{πᾶαὶ Φαριῖοῦ ννὰβ νγοβῃρροα ὑπάδγ 
1818. πϑὴθ ΟΥ̓ ἴπΠ6 Αἰπιθπίδηβ, 15. δν]ἀθηὺ 
ἴγοτη (Π6. νγογὰβ οἵ Ῥ]αίο ἰὼ (6 Ἐὰ- 
{Πγάθιηυβ αυαοίθα ὈΥ ὥρϑημοιη. Χεξ 
ῬΙαῖο βἰβθύνῃθγδ τηᾶοϑ τηθπίίοη οὗ ἃ 
Ζεὺς πατρῷος, θυΐ Πονγανοῦ ἴῃ Ποίμοιιβ 
Ἰανν8, υνὨ]οἢ ἢ6 ῬΓΟρΟΒβθα ἴον ἢϊβ ΠΟΙ] 05 
βίαϊβ : (Τιδρρ' ΙΧ. Ρ. 881. 1). ΗΒ. πη.) 
ἘΛπ:. ΕἸΘοι. 675. Ὦ Ζεῦ πατρῷε καὶ 
τροπαῖ ἐχθρῶν ἐμῶ»." Ῥογδοπ. (οἴη-. 
Ῥᾶτα {Π6 1886 οἵ {π6 νϑὺρ κενέω ἴῃ 1ῃ68 
[ΟἹ]Ἱοννιηῦ ρϑββαρθβ: Ἐπιρ. Ε], 902. 
ἐπεὶ δὲ κινεῖς μῦθον, ἱκετεύω, ἕένε. 
ΞΌΡἢ. (Εα. Τ. 854. οὕτως ἀναιδως ἐξε- 
κίνησας τόδε Τὸ ῥῆμα ; 

ΤΠΘ τρϑθὲ 01} οὐδοῦ ἰμαΐ 1Π6 
ἐκκύκλημα 15 ΘἸηρ]ογβά ἴῃ {π|5. ρατΐ οὗ 
1π6 ῬΙΔΥ ἴον {Ππ ράτροβο οἵ δα 1 Πρ; 
Μίράβᾶ ἴο {ἰπ βρβοίαίϊοῦβ : οὔ [{|5. τηᾶ- 
ΟἸΙΠΘΙΥ, 566 ἴπ6 αυϊάθ ἴο ἰῃΏ8 ατερκ 
Τταρϑαϊδη8, ἢ. 129. 

1916. “Ἐπ᾿. ὅπ ρρ]. 866. ΚΗ. Βού- 
λει ξυνάψω μῦθον ἐν βραχεῖ σέθεν ; 
ΘΗ. Λέγ᾽ εἴτι βούλει" καὶ γὰρ οὗ σιγη- 
λὸς εἶ, ϑορ].. Ττδοἢ. 421, Λέγ᾽ εἴτι 
χρήζεις" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὰς εἶ, ΤΙη 
[Π688 ΘΧΆΤΩρΡΙ65 εἴτε 15. δαιίναϊθηΐ ἰὸ 
ὅ τι, «ὐἸιαίουο»." Ἐ]τλ5]. : 

1818. ὄχημα. ὅςεμο!. ἐπὶ ὕψους γὰρ 
περιφαίνεται ἣ Μήδεια, ὀχουμένη δρά- 
κοντείοις ἅρμασι, καὶ βαστάζουσα τοὺξ 
παῖδας. Ποῖ. Ἐιροά, ἢ. 19. Ἧος ἀε]ιθὰ- 
8. αἰτὰ ἀθη]5 Ρ6] ]Ποθὴ ϑαρροπίθ [πρὲϊ 
8116. ϑὅθηθοῦ, Μά. 1022, Κ1΄5 ἔρΡΘΓΘ 
50160 : ρᾶΐαϊο ἴῃ ὁοο τη νῷ : Βα Δ ΠΟ88 
ΘΘΠΪΩὶ 60118 ΒΘΓΡΘΠΕΙβ. ΠΕ ΡῸ ΘῈ ΠλΠ1558 
ῬΓΘΌΘηΐ : ΤΘΟΙΡΘ Ἰᾶῖὴ Ὠδίοϑ, ῬΔΙΘΏΒ, 
ἘῸ ἰμίθι διιγὰβ ΔΕ} οαττυ νϑλᾶγς 
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δίδωσιν ἡ ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός. 
Ια. ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχθίστη γύναι 1820 

’ “γεοῖς τε κἀμοὶ, παντί τ᾽ ἀνθώπων γένει, 
Ω͂ “᾿ 9 “᾿ 

ἥτις τέκνοισι σοῖσιν ἐμδαλεῖν ξίφος 
37 “ ΘΓ Π 5.5... 050 3.5 ’, 
ἔτλης τεκοῦσα, κἄμ; ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας. 

Ἁ ΄“, [4 9 σ ’ , 

καὶ ταῦυτοι δράσασ᾽, ἥλιον τε προσδλέπεις, 

καὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεθέστατον. 1825 

ὄλοι᾽ . ἐγὼ δὲ νῦν Φρονῶ, τότ᾽ οὐ Φρονῶν, 
ὅτ᾽ ἐκ δόμων. σε βαρδάρου τ᾿ ἀπὸ χθονὸς 
Ἕλλην ἐς οἶκον ἡγόμην, κοικὸν μέγα, 
πατρός τε καὶ γῆς προδότιν, ἡ ἥ σ᾽ ἐθρέψατο. 
τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔσκηψαν “γεοί" 1380 
κτανοῦσα γὰρ δὴ σὺν κάσιν παρέστιον, 

1819. ἔρυμα π. χ.: “Ὁ: ργαρϊάϊιηι 
φοπίγα πιαράίπι ἤΠοείϊίοηι, αὐ ϑανάτων 
πύργος ϑορῃ. (Βα. Τ' 1202." ϑοβοίοξ, 
Α). 1212, δείματος προβδολὰ καὶ βε- 
λέων. 

1820, ὦ μῖσος. ““ Βυθοίδηϊνο5. οὗ 
Ι το ἵ Ὁ]. 5565 ἃ ΓΘ οἴζθῃ Ἰπθγοδηραα: 
Βα Ὀδίϑητνε 5. ΘΒρΘΟΙΆ]Π] ν ὑγὨ]οΟἢ ΘΧΡΓΘΘ5 
ἃ ῬΘηΘΓαΙ 146ᾳ. οὗ Κιηή, ἅτ ρυΐ ἴοῦ 1Π6 
ἀαβηϊθ ῬΘυβοΏ ΟΣ ΠΝ ἴο ννῃ]οἢ {παῖ 
ἰἀθ8, 88 1ῃ 0ῃ6 51η0]86 6856, ΤΕΐΕΓΒ: αὖ- 
οἰναοίιιπι ῬΥῸ οοπογϑίο. 1]. Ξ. 201, 802. 
᾿Ὧκεανόν τε, δεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα 
Τηθὺν, ἴον γεννήτορα. 4 56ῃ. ΟΠποέρῃ. 
1025. μητέρα, δεῶν στύγος, οὐ͵οοὶ ὁ 
11.6 παΐνοα, ἜΜΥ, ῬΕ. 1506. ἀγεμόνευμα 
Ψψεκροῖσι πολύστονον, ἴοΣ ἡγεμών : Ἴτο. 
420. νύμφευμα ξὸν νύμφη. ϑορ!ι. Α]. 
981. στρατοῦ ἄλημα [ον ἀλήτης.᾽ Μαίιῃ. 
(τ. Οὐ. ᾧ 429. Ἐπτ. Ηετῖδοῖ, 852. ὦ 
μῖσος, εἴθ᾽ ὄλοιο, χὼ πέμψας ἀνήρ: 
94]. ὦ μῖσος, ἥκεις : εἷλέ σ᾽ ἢ δίκη 
χρόνῳ. ϑορῇ. ΡΗ]. 681. ὦ μῖσος, οἷα 
κἀξανευρίσκεις λέγειν: ΕἸ, 289. ὦ δύσ- 
θεον μίσημα. ἴϑυτ. ΗΙρρ. 408. γυνή 
σε πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς 
Μίσημα πᾶσιν : Οτεβί. 415. ὃ μητρο- 
φόντης ὅδε----στύγημ᾽ ἐμόν, ΤΠ δοθἴτιδ 
ἴον βεθίθειιις : Τοῦ, Απάν. 11. ὅ, 1. 70] 
11Π|6 ϑϑί βδοείπιβ, 48] τὴ 8 ῬΘΡΟΙΑΙΕΊ ῬΙδαῖ. 
Βδθοῇ. ν. 2, 57. Αὐϊη᾽ 8 1η6, 80θίχι 3 
1. 6. οοδίεςία: 

μέγ. ἐχθ. ““ Βοτηθίϊηθβ {Π6 βυρβι]α- 

ἔνα 15 Δοσοηιρδηϊθά ὈΥ 8η δάν. οἱ' 84]. 
ἴῃ {π6 500 61]., ἴον 188 Ροβιεἶνϑ. ΞΌΡΗ.. 
(. 6. 743. πλεῖστον ἀνθρώπων κά- 
κιστος, ἴον πολὺ κάκιστος : Ῥἢ1], 691. 
τῆς πλεῖστον ἐχθίστης ἐμοὶ ἐχίδνης. 
Ἐπτ. ΑἸς. 802, τὴν πλεῖστον ἡδίστην 
ϑεῶν Κύπριν. ΤΠυΒ 450 μάλιστα ἔχ- 
θιστος, 1]. Β. 220. μάλιστα ἐμφερέ- 
στατα, Ἡετοά, ἢ. 76. (στρ. 1.171. μά- 
λιστα δεινότατος, Ἴπυ6. γ᾽]. 42.᾽ 
ΙΔ. τ. Ὅτ. ᾧ 461. ὅε6 Ηβρο. 618. 
“ΒΒ αχ, ΗἸΡΡ. 1219. μάλιστα φίλτατος. 
ΡΊ]αίο, Ερίηομι. 992. τὸν ἀληθέστατα σο- 
φώτατον. ὅΒΑΚβρ. ὙΝΙηΐοΙ 5 116, 1]. 2. 
ὙγηΠΟ886 ΘΥΘΙῪ ψογαὰ ἄθβθῦνεβ ΤῸ ἰδϑίβ 
ΟΥ̓ 1 πιυδέ τρογδίέ. Κιηρ ΗΘΗΣΥ ΓΚ. 
Ῥεῖ 8,1. Δπηά, τῇ 1ῃ6 οαἰτηρϑί δηα 
γιοσὶ εἰ οεὶ ὨΙΡΗς, «{1}1ι8 (0. 58}, 1. 2. 
ΤῊΙ5 νὰ ἴῃ6 ηιοδὲ εὐηἰίπαοοῖ ουἱ οὗ 
8}. Κιαά οἡ ἴλανν5, ΝΜ, Οὐ. ρ. 608. 

1929. κἄμ᾽ ἄπ. ““ϑαυρρὶγν ποιήσασα 
οὐ" ϑεῖσα: Ἦξο. 999. ἐπεί με γᾶς ἐκ 
πατρῴας ἀπώλεσεν." Ἐ]πη9]. 

1325. ““ ἔργον δρῶσα 1,336. ψῃϊΟἢ 
ἄοθθ ποῖ 801: (Π6 ἴθηβββ." ογϑολι. 
Αποίϊθν οὐ] οΟῊ 15, [Π1 [Π6 5816 ν6}Ὸ 
δράσασ᾽ φτροοράο5, ΟἿ, 792, ΑἸἹςο, 626. 
ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 

1980. Οἵ. Ῥίθη. 1572. σὸς ἄλα- 
στωρ--- Ἐπὶ παῖδας ἔδα τοὺς σούς. 

1391]. παρέστιον, αὐ ἵπηιαίθ 0 ἐπε 
ϑαη16 Ποιισο : δορί. Δηῖΐ, 879. μήτ᾽ ἐμοὶ 
παρέστιος Τένοιτο. 

οϑ 
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τὸ καλλίπρωρον εἰσέδης ᾿Λργοῦς σκάφος. 
ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε νυμφευθεῖσα δὲ 
παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε, καὶ τεκοῦσα μοι τέκνοι, 
εὐνῆς ἕκατι καὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 139ὅ 

οὐ»κ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ 

ἔτλη ποθ᾽, ὧν 9 πρόσθεν ἠξίουν ἐ ἐγὼ 
γῆμαι σὲ, κῆδος ἐχθρὸν, ὀλέθριόν τ᾽ ἐμοὶ, 
λέαιναν, οὐ γυναῖκα, τῆς Τυρσηνίδος 
Σκύλλης ἕ ἔχουσαν ἀγριωτέραν Φύσιν. 1840 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἂν σε μυρίοις ὀνείδεσι 
δάκοιμι" τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ σοι “)ράσος. 
5, ε9 

ΞΡ: αἷσ χροποιὲ, καὶ τέκνων μιαιφόνε. 

ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάξειν πάρα, 
ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομιαι, 1846 

οὐ παῖδας, οὗς ἔφυσα κἀξεθρεψάμην, 

1994. παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε, [ὁ ἐμοί: 
ΞΟΡἢ, (Βα, Τ᾿. δ84, φονεὺς ὧν τοῦδε 
τἀνδρός : 815. τίς τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός ἐστιν 
ἀθλιώτερος : ““ἴθΓ6, ἃ8 ἴῃ τῇδ ΟἾΠΘΓ 
Ῥίϑοοβ, ὅδε ἀνὴρ ἀθηοίθβ. [Π6 ρϑίβοῃ 
Βρϑδκίηρ, Ῥοιηησ ἴο ὨΙηΊ56᾽ , τὼ. {π6 
Β86η88. οὗ οὐ ἘΠρΊ5Π [ὈΤΠ. 08, ψοιμ" 
πιιπιδίο βεγυαπί. Τα, Ηθαυΐῖ. Π. ὃ. ΤΊ 
εγαηΐ ῬαΡαΐα νϑρῦα, ππὶς Ποηιϊαὶ νοτ- 
Ὀοτγα." 19) ιν, Βταββθ. Τῆυθ5 ᾿εϊδηϊγα 
βᾶγϑ8. οἱ Πειβϑ! ῇ, Τύδοῖι. 906, τῆσδέ γε 
ζώσης“ ἔτι. 

1995. Οη 1Π15 ῥ᾽ θοηδϑ:η, 586 ἃΌονΘ 
1022, Ῥοΐβοῃ Ηρο, 298. 

1396. οὐκ ἔστιν Ἕλλ. γυνὴ ἥτις : 
οἵ, Ηρο. 769. 

1998. κῆδος ἐ. : [ὉΓ ὃ (τὸ γῆμαί 
σε) κῆδος ἐχθρόν ἐστιν : 85 ἴῃ ΟἾεβί. 
1108. ἙἝλένην κτάνωμεν, Μενέλεῳ 
λύπην πικράν. 

1399. τῆς Τυρσηνίδος, ϑοΠοῖ. τῆς 

Σικελικῆς. Τυρσηνὸν γὰρ πέλαγος Σικε- 
λίας. ὅ66 ν. 1966. 5οῃ. ἄρ. 1204. 
τί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος Τύχοιμ᾽ 
ἄν : ἀμφίσξαιναν, ἢ Σκύλλαν τινὰ, 
Οἰκοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλά- 
δὴν: Οἵ, νι, ης νι 907, 

1943, ““ ἔρῥ᾽, αἰσχροποιέ. Μδοδο 
Αἰπμοηφὶ χα. Ρ. δ82, Ος Λαΐδα λέγουσι 
τὴν Κορινθίαν ποτὲ Ἑὐριπίδην ἰδοῦσαν 

ἐν κήπῳ τινὶ Πινακίδα καὶ γραφεῖον 
ἐξηρτημένον Ἔχοντ᾽, ἀπόκριναι, φησὶν, 
ὦ ποιητά μοι, Τί βουλόμενος ἔγραψας 
ἐν τραγῳδίᾳ ἘΡΡ᾽, ΑἸΣΧΡΟΠΟΙΕ- κα- 
ταπλαγεὶς δ᾽ Εὐριπίδης Τὴν τόλμαν αὖ- 
τῆς, σὺ γὰρ, ἔφη, τίς μοι δοκεῖς Εἶν᾽ 
αἰσχροποιός" ἢ δὲ γελάσασ᾽ ἀπεκρίθη, 
ΤΙ Δ᾽ ΑἸΣΧΡΟΝ, Εἰ ΜΗ ΤΟΙ͂ΣΙ ΧΡΩ- 

ΜΕΝΟΙΣ ΔΟΚΕΙ͂; ἃ ὙΘΙΥ 56 Υ 18 ἸοΪκ6, 
νν]ΠΘ ἢ. νγ σοηβι θ᾽ ἴΠ6 βυὈ]θοῖ οἵ τῃ8 
ἤδοϊαβ οἵ Ἐλατιριάθβ, ἴροσα νγῆιο μι {Πὶ5 
γΘ 786 νγὰϑ ἈΚθη.᾽ ΟΥ̓ ϑΟ0Ή. 

1344, αἰάζειν, ἔγοτη [6 ΘΧΟΙ τ δ ἢ 
αἱ, αἱ, ἃ5. οἰμώζω ἴτοπι οἴμοι, ὥζω ἰτοῖη 
ὦ, φεύζω ἴτοτη φεῦ, ἰὔζω ἴνοτῃ ἰοῦ. 

1346. οὐ παῖδας : οὔτε ἀῃηὰ μήτε 16 
οἴΐθη [ο]οννεά Ὀγ οὐ δηὰ μή: ΕἘπτ, Οὐ. 
41. Ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, Οὐ 
λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί: 1086, Μήθ᾽ αἷμά 
μοι δέξαιτο κάρπιμον πέδον, Μὴ λαμ- 
πρὸς αἰθήρ. Ἔυϊ 1τῃ86 βᾶτηβ [ἰἀΐοσῃ, 
Ε]ΊΒ]οΥ (Εά, Ἄδν. χνὶϊ. Ρ. 299.) τϑ- 
τη Κθ, ἄοθθ πιο Ὠοϊα νι οὐδὲ ἃπά 
μηδέ. 

οὺς ἔφ. κἀξ. ϑ0ΡΠ.. (α. 1. 827. ὃς 
ἐξέθρεψε κἀξέφυσέ με: Ἰίυΐ. ἮΙρρ. 624. 
ὃ σπείρας τε κἀκθρέψας τ πατήρ: ΕἸ] Θοῖν. 
9075. πῶς γὰρ κτάνω νιν, ἥ μ᾽ ἔθρεψε 
κἄτεκεν : 

β 
Ἶ 

, 

͵ 
' 

β 
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ἕξω προσειπεῖν ζῶντας, ἀλλ᾽ ἀπώλεσα. 
η. μακράν. γ᾽ ἂν ἐξέτεινα. τοῖσδ᾽ ἐναντία 
λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 
οἵ ἐξ ἐ ἐμοῦ πέπονθας, οἷά τ τὴ εἰργάσω. 1860 
σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες, τόμ ἀτιμάσας λέχη; 
τερπνὸν διάξειν βίοτον, ἐγγελῶν ἐμοὶ, 
οὔθ᾽ ἡ τύραννος, οὔθ᾽ ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους 
Κρέων ἀνατεὶ τῆσδέ μ᾽ ἐκδαλεῖν χθονός. 
πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, κάλει, 18δ8 

ΕῚ 1848. ““ἢ μακρὰν ἐξέτεινα 1,456. ἢ 
μάκρ᾽ ἂν ΑἸά. μακρὰν ἂν Μυβρτ, [ἀπά 
Ἐ]Τη51.1 ἔγοτσηα Β. Ὁ. ΕἸ. μακρὰν δ᾽ ἂν 
ΑΔ. σι πθησο ΒΡαποΟΚ σΟΥΓΘΟΙΎ, μακράν γ᾽ 
ἂν ἐξέτεινα." Ρογϑυπ. ὅορ!ι. 41. 1040, 
“Μὴ τεῖνε μακράν. ξεῖν. Αρ, 889, Μα- 
κρὰν γὰρ ἐξέτεινας : ““ [Ππαθιβίδηά ῥῆ- 
σιν : 1267. μακρὰν ἔτεινας : [Π6 6|Π1ρ5]5 
5. ΒΡ Θὰ Ὀγ ΡῬΙαΐο ἀβ Ββρ. χ. Ὁ. 
605. ἢ. μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντας ἐν 
τοῖς ὀδυρμοῖς. Πετοά. νϊ. 81. ἀναγκαίως 
γὰρ ἔχει περὶ πολλῶν πρηγμάτων πλεῦ- 
ψΨα λόγον ἐκτεῖναι." ΒΙ]οπιί, (αἸοΞβ5. : 
ϑορὶ. το. 691. ὡς δ᾽ εἰδῆς ἅπαν, Ἧι 
τοῦτ᾽ ἐπράχθη, μείζον᾽ ἐκτενῶ λόγον. 

1951. σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες : ““ Υοι, 
206} πιϊδέαϊκονι, αὐἴιοτν ψοι, Θαρεοέοα, ὅχο. 
Ἐν, ΗΠ οτθο]. 286. ἐνθένδε δ᾽ οὐκ ἔμελ- 
λες, αἰσχύνας ἐμὲ, ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽. 
Οῇ, ϑορῆ. ῬΒ1]. 1081. ἘΠ]Π,8Ι. 

1359. Ἐ]ηη51. ρτοποιποθβ. οὔτε δπά 
μῆτε αἰτοῦ οὐ ἀπ μὴ ἴο Ὀ6 50] θοβῃηβ: 
ἢ. τΠογθίοτα βαϊ5 οὐδ᾽ ἢ τύραννος, οὐδ᾽ 
ὃ σοὶ πρ. Ὑ. 

“« προσθεὶς, 1Π6 ΕἸοτ. ΔΙΒ,. τη Ψ 8] οἷς, 
Ῥῃοη. ὅ89. (ὦ κακὰ μνηστεύματα, 
ἜΑδραστε, προσθεὶς, διὰ μιᾶς νύμφης 
“γάμον ᾿Απωλύμεσθα.) 156. Βογϑοη- 

1964, ἀνατεί. ΕἸ Π15]. ἢα5 φαἀϊοα ἄνα- 
τὶ, ἴῃ ΘΟΠἰΟΙΤΩΪΥ ἢ ἰΠ6 ῬτΙΠΟΙΡ]6 
ὑπ05 ἀθνοϊορβά Ὀγζ ΒΙουηῇ, Ο]οββ, 3 56}. 
Ρτ, 216. τγαβρθοίϊπρ δαάνθιῦβ οἵ {}15 
ἔἴοστη : ““Αἀἀνογὺβ ἅτ ἰουπιεὰ ποί ἵγο μὴ 
ἴΠ6 οϑη,, θυΐ {πΠ6 ἀαΐ. οα886. οἵ ποιηβ, 
Μοϑι οἵ τῆββθ, θϑίηρ ἀβθυϊνθα ἔγοτὴ {Π8 
ἀαΐ, Ρ᾽ατ,, ἰθγτηϊηδίθα ἴῃ ὡς (5) ; 
ΒΟΤΏΘ, ἴτοτῃ {6 ἀδξ. 51η0',, 1 εἰ ΟΥ̓ ἐ. 
ΤΠοβ6 ἴγοτη που η8 δπαϊησ ἴῃ ἢ ΟἿ ἃ, 
1πΠ6 ἀηοϊθηΐβ νυγοίβ νι ἢ εἰ, ἐπ οἱα ἀαί, 

Ὀοίοτθ (ἢ 6 Ἰοίίουβ ὦ ΟΥ ἢ Ὑγ6 18 1Π τι88. 
Τῆι ἔγοῃ βοὲ, σϑῃ. βοᾶς, ἀδΐί. βοεῖ, 
νγὰ8 ἀογινθα αὐτοθοεί. Ῥαΐ 6 ἀαΐ, οἵ 
ὨΟὰη5 ἴῃ ο5 ψγ»ὰ5 ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ [Ὀτπηθά 
{ππ5: οἶκος, ἀαΐ. οἴκοι: στρατὸς, ἀαΐ. 
στρατοῖ: αηὰ ({μοτοίοσα 8411] δάνθιθς 
ἴγοπὶ νγοτάβ οἵ {15 [ὈΥΤΏ, ποι ΠΥ 
ϑῃαρά ἴῃ οἱ; ἃ5 15 δυιάβηΐ ΠΝ οἴκοι, 
πεδοῖ, ἁρμοῖ, ἐνδοῖ, νν πο ἢ Ταίδ!η 188 
ΟΙΑ ἰθιηπδίίοη. Βυΐ δἰϊδυννασάϑ, ἴὸ 
ἀϊβθπραθῃ ποτὶ ἔγομ {Π6 ΠΟΠ]. Ρ]ΌΓ,, 
Ο ν»5 ἀτΌρΡρβά, δῃᾷ {Πδὺ γγθῖα υυυίθῃ 
ννΙΠ ὁ Δ]Ιοη6. ΤΠ15 Ὀφίηρ Δα πη 64, νγ6 
τηυϑὲ τα αὐτοβοεὶ, Ὀὰΐ ἰμοβα οἵ {Π 6 
ΟΥΠΕΡ οἰαθθ τ ε: 85 ἀμαχὶ, ἀνατὶ 
(ἔἴτοπι ἄνατος), ἀστενακτὶ, ἀστακτὶ, 
πανδημὶ, πανομιλὶ, ἀνοιμωκτὶ, κο. Τταπ- 
ΒΟΓΙΌΘΙ5. ποΐ ὉΠΙΤΘΟ ΙΘΗΓΠΥ νηαῖοθα τῃ 6 
ΟἸά [Ὁτη., ἔγοτι Ἰσῃογάπο6 πὲ 6 ἢπα] 
ι γγᾶ5 ΒΟΙΠΘΊΠη65. ἰοηρ 8πἃ βοιηθί !Π169 
βΒῃοτί : ἀμογητὶ 1]. ΔΛ. 696, μεγαλωστὶ 
Σ. 26. μελεὶστὶ Ὡ. 409. ἀνιδρωτὶ 1]. Ο. 
226. ἀσπουδὶ 476. ἀναιμωτὶ Ῥ.ι 868. 
ἀνουτητὶ Χ. 571. μεταστοιχὶ Ψ, 358." 
θαηθαΡ ᾿ὰ5 ΠΟΥΘΥΘΓ 10.511} ΤΟΙΏΘΙΚΘ(], 
ἰΠ8ὲ νγῇ]]6 τῃ656. ΟὈΒΘΓΥ ΔΙΊΟΠΒ ΔΓΘ {ΠῚ 
γῇ τοϑρθοΐ ἴο ϑάνθι 5 δῃάϊηρ ἴῃ ὦ, 
ΤΠ6Υ 86 ποῖ ΡΟ Ὁ]6 ἴο 81] ἴῃ ὡς, 85 
ἀληθῶς, βαρέως, πάντως, πρεπόντως, 
διαφερόντως, ὅτα. ννΏ]Ο ἢ ἅΓ6. ῬτοῦΔΟΪΥ 
ἀετινοά ἔτοπι [ῃ6 σθῆ. ρ]0., ἃ5 ὁμοῦ, 
οὐδαμοῦ, αὐτοῦ, χα, ἃ᾽6 ἴτοπὶ ἴῃ6 σβθῃ. 
βίη, ὅ'66 ΟἸ688. .. Χχν, Ῥ. 74. 

1965: “ΠΗΓΑΊ ΠΕΉ. ΧΙ Ρ᾿ Θ γ. θο-ς 
γν θ᾽ 6. 1Π15 νΘ 58. 15 αυοίεα, κράτει 15 
ΠΟΙΤΆΡΟΥ τοῦὰά [Ὁ κάλει. ἘΕἼΟΓΘ5 
ΟΠ για η5. οἡ Ατβίορἢ. Τ,Υ8. 291, αἰ 
ποΐῖ ΤΘΙΠΘΙ ΟΕ: [ῃ15 γοῦβ6. ΡΟ ξΟΉ. 
“ΟΥὈ, ἩργδοΙ, 978. πρὸς ταῦτα, τὴν 

σθ 

ἈΘΕΡΦΡΌΝΗΨΟΝ 

ἴα κῶν τατως- "-- 

"»»"- τ αεὶ ὡὐμακ τ 
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καὶ Σκύλλαν, ἣ Τυρσηνὸν ὥκησε σπέος" 
τῆς σῆς “γὰρ, ὡς χρὴ, καρδίας ἀνθηψάμην. 

ἴα. καὐτή γε λυπεῖ, καὶ κακῶν κοινωνὸς εἶ. 
Μη. σάφ᾽ ἴσθι" λύει δ᾽ ἄλγος, ἣν σὺ μὴ ᾽᾿γγελᾷς. 
ἴα. ὦ “τέκνα, μητρὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε. 

ὦ π παῖδες, ὡς ὠλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ. Μη. 
1860 

ἴα. οὐ τοίνυν “ἠμὴ δεξιά σφ᾽ ἀπώλεσεν. 
Μη. ἀλλ᾽ ὕδρις, οἵ τε σοὶ νεοδμμῆτες γάμοι, 
ἴα. λέχους σῷέ γ᾽ ἠξίωσας οὕνεκα. κτανεῖν; 
Μη. 

δράσειαν, ὅστις ἂν δέλῃ, Καὶ τὴν φρο- 
νοῦσον μεῖζον ἢ γυναῖκα Χρὴ, Λέξει" τὸ 
δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ πεπράξεται. ΕἸ]ιη8], 
πρὸς ταῦτα, {πεν [078. 

1856. ““ᾧκησεν πέδον 856. ΑἸά. 
δηᾷ, 1 θοΙϊανο, 4}}1 Μ 55. Βαϊ ίη Α. σπή- 
λαιον 15 ΨΥ [6 ΟΥ̓ΘΙ ἃ5 ἃ ρ]055, νν ΠΙΟἢ 
1 Ιοαῖθ5. ἃ νοι. Ροδάϊηρ, σπέος. 
Μίυβρι. ῥγοίθιβ πόρον. ἵ ἢᾶνα [Ὁ] οννοα 
Ῥταποκ ἴῃ δἀορίϊηρ σπέος." Ῥογδολ. 
Ἐ]Ι5]. Π85. βαϊβα πέτραν. Οἵ, Ζλεοῃ. 
Αρ. 1204. αυοϊρα θη ν. 1940. 

1959, σάφ᾽ ἴσθι, 1. 6. ἐμὲ λυπεῖσθαι 
καὶ κακῶν κοινωνὸν εἶναι, 

“ λύει. ΟΥ̓[165 Ἰηΐογργαῖ λύει Ὀγ λυ- 
σιτελεῖ, ὯΟΙ ἀὁ 1 στραῖΐν οὐ]θοῖ. [(΄ 
5606.] Υοι 1 τρδῪ 8150 5: συμ, 
ἰουαΐ, ταϑατῃ ἀοἸΟγΘἢΊ, εἰ (ἃ πο 1ΓΡΈ 165. 
“Αἱ λύειν ἤοη δβὶ τηΐμιιθγο, ἰθυανθ, 
564 ἰοίίθγο, αυοά νἱχ ρᾳίο Μθάθϑιῃ 
ἀἴοοῦα ροίυ!δβ56. δ]αίπὶᾳ.) Α. μὴ 
γελᾷς, νηοῦ Βεαηοῖς μᾶ5. δαϊίθα πὰ 
Μβρτ. δρρίονεθ : μὴ γελᾷς 6. 
ΜυΒρτ." Ρογϑον. 

1961. νόσῳ, ὅ6Π0]. κακίᾳ: οἵ, 471. 
1962. ΤΣ] η15]. βθθηηβ Πο]1η64 ἴο νυυϊΐθ 

ἢ15 Πη6 ἴῃ : οὔτοι νυν ἡμὴ δ. : σοτη- 
Ρᾶτηρ ᾿ατ, ΑἸο, 721. Οὔτοι πρὸς ἡμῶν 
Ὑ ὥλετ᾽ “ οὐκ ἐρεῖς τόδε. 

1369. “ΤΠ Μ5. Α. οἰη18 σοί. Βραποῖ 
οοῃ͵]θούμτθθ, ἀλλ᾽ ὕδρις ἢ σὴ, χοΐ ν., 
ΘἸαραηῖγ, ὕυΐζ ψιίπουῖΐ ῃθοβββιίυ. 
[“Ὁἢ, ϑορῇ,. Εα, Τ. 417. καί σ᾽ ἀμφι- 
πλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς 
ἜἘλᾷ ποτ᾽ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά: 
(Βα. 6. 1899. Οἴμοι κελεύθου, τῆς τ᾽ 
ἐμῆς δυσπραξίας. ἩΙρρ. 1042. Εἰ γὰρ 

σμικρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι δϑνεῖν 186 

σὺ μὲν (ἐμὸς) παῖς ἦσθ᾽, ἐγὼ δὲ σὸς 
πατήρ. ἘΠΠ1511 Αραϊη νεοδμῆτεϑ 
ΑἸΑ. νεόδμητοι 1,856. Βοῖϊι γα τἱρῃϊ, 
αΐ {Π8 ΤὈΥΠΊΘΙ ΠΙΔΥ͂ ν ἘΠ} στθαίθυ [οἷο 
᾿γ Ὁ οἰαησοά τηο 1Π6 ἰαίίςγ, (ἢ 8} 
ἴη6 ἰαΐϊΐον ἰηΐο ἴπ6 ἰογιθ, Τῃ6 Αἰ[165 
ΒΥ ψ]Πουΐ ἀἰδάποιοη, ἀμδλὼψ, ἀμ- 
βλωπὸς, γοργὼῶψ, γοργωπὸς, φλογὼψ,, 
φλογωπὸς, ἀδμὴς, ἄδμητος, ἀζὺξ, ἄζυ- 
γυς, νεο(ὺξ, νεόζυγος (30 νεοζυγὴ5), 
εὔκρας, εὔκρατος, Χορ. [“Μοῖδ οοτῖ- 
ΤΟΘΙΪΥ εὐκρὰς, ΓΕ] μελικρὰς, μελίκρατος, 
χαλκοκρὰς, χολκόκρατος, ἁλικρὰς, ἁλί- 

κρατος, νεοκρὰς, νεάκρατοςς. Οπ ἴῃ8 
ΘΟΒΙΓΑΥΥ ἄζυξ, νεόζυξ,᾽ 50 [1] ΤἼΘΣΘ 
15. {ΠΘρΡείοτα πὸ ἀουδί, θαϊ {πϑὺ τὰ το. 
Τὰν, 985. οὐρῇ ἰο Βα τοδί, ῥίζας τ᾽ ἐν 
ὄσσοις αἱματῶπας ἐκθαλών. ΔΙΘΙΔηΙρ- 
ΡΜ 65. ἴῃ Βιοῦδουβ, χοῖν. Ὁ. 981. 64. 
ατοῖ. Ὦ τέκνον, ἀνθρώποισιν ἔστιν οἷς 
βίος Ὃ μικρὸς εὔκρατος ἐγένετο δ᾽ ὄγκος 
κακόν. Ἠεδά, Ὁ μικρὸς εὔκρας ἔγένεθ᾽ " 
οἷς δ᾽ ὄγκος κακόν." Ῥογϑθη. 

1964. ““σφε κἠξίωσας . ΑἸά. [18 
ΕἘΠ1η151.] σφέ γ᾽ ἠξίωσας Α. Ὁ.1,. Ρογ- 
80η. ἘΠτη5]. ἀϑϑοτῖβ ἴπαΐ γἴε σαν ἤανὲ 
η0 Ρίαοο ἰπ απ ἁἰογγοραίϊζυθ βέπΐθποθ, 

οχοθρί ἰοῦ {π6 β8κ8 οἵ ΘΙΜΡ ΑΒ : 85 
Τρῖι. Α. 518. Πῶς ; τίς δ᾽ ἀναγκάσει σε 
τήν γε σὴν ἐπα. ΟἹ καὶ ιι864 1ηίοτ- 
τορϑίινοὶν ἢ6 δαάμοθθ 1ῃ6 [Ὁ]]ον ηρ' 
Ιηθίϑησεθ : Κορ. ΔΑηΐ, 726, Οἱ τηλι- 
κοίδε καὶ διδαξόμεσθα δὴ Φρονεῖν πρὸς 
ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν ; 770. ἄμ- 
φω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτεῖναι δοκεῖς : 
Ἐὰν. Οὐ. 139]. Ἦ τοῦδ᾽ ἕκατι καὶ βοὴ 
κατὰ στέγας - 

λον δ ες λον ρος οὐ χίαςς 
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ἴα. ἥτις γξ σώφρων᾽ σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν κακαί. 
Μη. οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί" τοῦτο γάρ σε δήξεται. 
Ια. οἵδ᾽ εἰσὶν, οἴμοι; σῷ κάρᾳ μιάστορες. 
Μη. ἴσασιν, ὅστις ἦρξε πημονῆς, «γεοί. 
Ια. ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. 1870 
Μη. στυγεῖ" πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν. 
Ια. καὶ μὴν ἐγὼ σήν" ῥᾷδιοι. δ᾽ ἀπαλλαγαί. 
Μη. πῶς οὖν; τί δράσω; κάρτα γὰρ κἀγὼ ϑέλω. 
Ια. “άψαι νεκρούς μοι τούσδε, καὶ κλαῦσαι πάρες. 
Μη. οὐ δῆτ᾽, ἔ ἐπεί σφας τὴδ᾽ ἐγὼ θάψω χερὶ, 187 

Φέρουσ᾽ ἐς Ἥρας τέμενος ἀκραίας “)εοῦ, 
ὡς μή τ αὐτοὺς πολεμίων καθυθρίσῃ, 

τύμδους ἀνασπῶν" γῇ δὲ τὴδε Σισύφου 
σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 
τολοιπὸν, ἀντὶ τοῦδε δυσσεβοῦς ᾧΦόνου. 1380 
αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν Ἐρεχθέως, 
Αἰγεῖ ξυνοικήσουσα τῷ Πανδίονος. 
σὺ ὃ, ὥσπερ εἰρεὸς, κατθανεῖ κακὸς κορεῶς, 
᾿Αργοῦς κάροι σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος, 
πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων. 1858 

Ια. ἀλλά σ᾽ ᾿Ἐριννὺς ὀλέσειε τέκνων, 
ᾧΦονία τε Δίκη. 

1968, οἴμοι. ΒοίΠα Πα5 βάϊμβά οἶμαι, 
ὙΠΙΟ. ΞΘΘιῺ8. ΡΙΘίΘγ Ὁ]6: πιθέιἑρΐο, 
ἐποῳ αν αὐυθγρὶηβ Γι 165 ἰ0 {ἢι66. 

μιάστορες, 1. 6. ἀλάστορες, 1066. 
1266. 1990. ϑὅοριν. ΕἸ. 603. ὃν πολλὰ 
δή με σοὶ τρέφειν μιάστορα ᾿Επῃητιάσω. 
Ἐὰν. Απάκ. 60. αὐθέντην δὲ σὲ, Μιά- 
στορ᾽ ὥς τιν᾽, ἐσδέδορκ᾽ ᾿Αχιλλέως. 

1875. οὐ δῆτα, ποη ἰία, δ το. ἤδη. 
11. 889. ἐπεὶ σφᾶς Ε]Π,5]. 

1876. ἀκραίας, ἴτοτη ἄκρα, ΡγοηιοΊ- 
ἐογιιηι, 8.8. 0116 [Ο]]Ο νυ ηρ Ῥάβεδρθ βἤοννβ, 
αυοίαα Ὀγ ΕΠ]Π15]. ἔγοιῃ Τίνυ ΧΧΧΙΙ, 29. 
Ῥτοιηοητουα πη βϑί δάνθογθβ ΘΙΟΥΟΠΘΙΏ 
Τυποηῖβ, απ νοοδηΐ Αὐγϑπ), ἴῃ 
ΔΙΊ. ΘΧΟΌΓΓΘΩΒ: ἰΡα]θοία8. Ἰη46. (ο- 
ΤΙ Π 1 ΠΊ, ΒΘΡΊΘ ἢ] Π}}}11ἃ [ΒΓ ΠῚΘ Ῥ ΒΒΌ Ἁ τη. 

1979, ““τέλη προσάψομαι 1,856. ΑἸά. 

τέλη προσάψομεν  Β. Ὁ, τέλη μυ- 
στηρίων ΕἾΟΓ. 6Χ ΗΊΡΡΟΙ. 26. δρυὰ 
Δ 8]οκ. ἐῤίά. τέλος προσάξομεν Εἴγπης 
Μ. ρ.780. 43. τέλος προσάψομαι ϑ6Π]. 
ψεμποῖ. δὲ 1,64. δὰ 1||δ)ὰ. Κ᾿. 56.᾿" 
Ρογϑοη- 

1985. (Οἵ, Ῥπαν. Βάᾶσοῇ, 857. πικρὰν 
βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. ἤϑοι. Αρ. 
121. ἐπέκρανεν Δὲ γάμου πικρὰς τελευ- 
τάς. 

1987. φ. τε Δίκη: Δίκη ἰ5 ἰῃ5 
ἀριῆθα τὴ βοῃ. Αρ. 1407. Μὰ τὴν 
τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δίκην, Ἄτην, 
Ἐρινύν δ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ. ΒΙοτηΐ, 
ΟἸοβ5. 236}. Ῥσοϊῃ. 89. σοηῃηΐθπαάβ (Πδῖ 
Ἐρινὺς δηα τἴῃ6 νογὈ. ἐλινύω 5ῃο0]4 8 
νυ τ6η νυ ἢ ἴῃ 6. βιηρὶθ ν, ἃβ [6 Ὑποῖ8 
ΔηοΙθηΐ [οΓΠ]. 
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Μη. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

4 “' 

τίς δὲ κλύει σου ϑεὸς ἢ δαίμων, 
τοῦ ψευδόρκου καὶ ξειναπάται: : 

1α. ᾧεῦ φεῦ μυσαρὰ καὶ παιδολέτο : 
Μη. στεῖχε πρὺς οἴκους, καὶ ἡ άπτ᾽ ἄλοχον. 
Ια. στείχω, δισσῶν γ᾽ ,ἄμορος τέκνων. 

Μη. 
Ια. ὦ τέκνα φίλτατα. 
1α. κἄπειτ᾽ ἔκτας: 

οὔπω “ρηνεῖς" μένε καὶ γήρασκ' ι 

Ια. αἷ αἵ φιλίου χρήζω στόματος 
παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι. 

Μη. 
2 4 

τότ᾽ ἀπωσάμενος. 
μαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέκνων. 

οὐκ ἔστι" μάτην ἔπος ἔῤῥιπται, Μη. 

1990. 2525.ἢ. 5. ο. ΤΊ. 729. παιδο- 
λέτωρ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. 

1392, “ΤΠ ιι5 1,856. Α14. Βταμοῖκς Π85 
ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ το]θοϊθα τῃ8 ΡᾶτΠΟΙΘ οἡ 1ἢ8 
Δα ΠΟΥ ἵν οὐ 1Π|6 πιθηιύγανα." ογϑο0Ί). 
ΤῊΘ ῬδΡΙ618 Ὑε ἤΘΓΘ 8:65 }1Η65 ΠΟΥ ΘΟΌΕΥ", 
Θη4, ἃ5 ΕἸΠη5]. ΤΟ ΠλΔΚ58, 15 πἀξρὰ ΠῚ 
ῬΘΟΙ]ΐΑν ΡΙΤΟΡΙΙΘΙΥ͂ ΨΈΘΩ ΔΏΥ ἰπϊηρ᾽ 15 
δαοα ἴῃ δχασρουϑίοη οἵ ἴπ6 ΟὈϑουνἃ- 
οη οἵ {Π6 ριίθβνίουθ ϑρβᾶκθῦ: [ἢ 
ΑἸΙο. 876. ΑΔ. Ἐπὶ τοῖσδε παῖδας χει- 
ρὺς5 ἐξ ἐμῆς δέχου. ΑΔ. Δέχομαι, φίλον 
γε δῶρον ἐκ φίλης χερός. Ἦβθο. 421. 
ΠΟΛ. δούλη δανοῦμαι, πατρὺς οὖσ᾽ 
ἐλευθέρου. ἝΚ. ἡμεῖς δὲ πεντήκοντά 
Ὑ ἄμμοροι τέκνων. 

1999. ““ γῆρας οἰά, Μ55. ΘΟΠΙΡΑΓΥ ἴο 
{Π6 τηθϑῖγ : [566 Ηθο. Ρ. ΧΧΧΙΠ.} Ηρδῖὰ 
15. ἀἸβροββὰ ἴἰὸ τϑπιονϑ {6 ΘΟΠ] αΠΟΙΙΟΩ ; : 
θυΐ ἃ ρϑγοθοιῖαο σου ποῖ Ὀ6 Ἰηΐτο- 
ἀυσοα ψ τ ῬΓΟρΙΙΘῖγ, νΡθῃ. 168 οἰιᾶ- 
ῬΒΟΊΘΙΒ ΞρΡΘΔΚ Ίη αἰϊθιηδίθ νεῦβθβ. ΘΥΠΠΟΚ 
δ΄ ἢνβὶ δἀϊτθά, οὔπω ὡρήνει, ΝΣ 15 ἃ 
ΒΟ] Θοίβῃ : [1 8ῃπουϊὰ Ὀ6 μήπω: οἵ. 

726. 818.7 τ[Π6ἢ γῆράς σε μένει, ἃ5 1 
τπαῦ πἰαῖα5 οου] ἃ θα ἰο]οταίθα. [ἷᾶγ8 
δἀάορὰ ἃ ]Ἰεῖῖθυ. ϑοιμθίμιηρ ἴο [15 
οῇβοι τηυϑθὶ ὕὉ6 υπάρτβίοοα, καὶ τότε 
δρηνήσεις." ῬοΥγϑοτ. 

1995. ““πημαίνουσα σέ ΑἸά. ἴῃ νὶο- 
Ἰαϊίοη οὗ ἴμ6 τηβρῖσε Βαϊ σέ γε πημαί- 

νῦν σῷε προσαυδᾷς, νῦν ἀσπάξει, 

1890 

Μη. μητρί γε, σ οἱ δ᾽ οὔ. 
Μη. σέ γε πημαίνουσ᾽, 139ὅ 

[α. δός μοι, πρὸς Θεῶν, 
1400 

γουσ᾽ 8]] (πο Ῥατ, ΔΙ88. ΕἸ, 1480." 
Ρογϑοη. 

1996. “αἵ αἷ Τιᾶξα. ψῊ ὮΝ πον Θ8η6- 
ΤΆ]}Υ: ᾧμοι ἴον αἷ αἵ ἴπ6 πιοηιδγαης. 
γυνὴ ἴῃ ννονβ ὑπαὶ [!Ὸ]]ονν Βταποκ 
ννᾶ5 80 5 ΓΒ ΏΡΌΪΥ οἴη θα, ἃ8 θνβθὴ ἴο 
Τορθηΐ οἵ 15 ᾿Ἰηοα 6βιν ἴῃ Βα Πθυησ ΘῈ 6 ἢ 
8 ΘΟΥΓαρί ραββαρ6 ἴ0 Τϑιηδΐῃ 1ἢ ἢ]5 ἰοχί. 
Ης {μπογοίουα ῬΙΌΡΟΒΘΒ. ἔννο Θπηθη(α- 
[008 : φίλια χρήζω σώματα, ον φίλια 
στόματα χρήζω" ῬΓΘΙΕΙΤΠρ ΠΟΥΘνΟΥ 
[Π6 ἴοτηθῦ, 16 δαῖμον οἵ (6 Χ. Π. 
460. β8θϑιίηὴ8 ἴο ἤδνθ ᾿ὰᾶ ἴπ6 τϑοεϊνρα 
τοδάϊηρ' ἴῃ νίθν ; Νῦν γὰρ στόματος 
φιλίου χρήζω σέθεν Φωνῆς ἀκοῦσαι. 
Βαϊ ψῃϑίμοῦ 6 το 850, ΟἹ ποῖ, πὸ 
ΟΠδηρΘ 15 ἴο ὉΘΒ τηδάθ. ΤΠδῖ οτηϊηθηΐ 
ΟΥἾς νγὰβ θὰ Ἰῃηῖο δἸτῸΡ ΟΥ̓ {(π6 οοῃ- 
ΒιΓα ΘΠ ΟΏ, νν ὨΙΟἢ 15. {Π18: χρήζω φιλίον 
στόματος, ὥστε προσπτύξασθαι, , ἘΠρ- 
ΡΟ]. 1391]. ἀμφιτόμου λόγχας ἔραμαι 
Διαμοιρᾶσαι. Ἠεϊοά. ν. 98. ἔδεε γὰρ 
δὴ συμμαχίης τινός οἱ μεγάλης ἐξευρε- 
θῆναι." Ρογϑβοῃ. 

1999. τότε, ξογηιουὶῃ : οἵ, 1926, ἘπαΓ, 
ἘΠ. 1203. φρονεῖς γὰρ ὅσια νῦν, τότ᾽ οὐ 
φρονοῦσά γ᾽ εὖ. 

1401. “ΗἸἴρρ. 219. οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ 
τάδε γηρύσει Μανίας ἔποχον ῥίπτουσα 
λόγον: 292, τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔῤῥι- 
ψας ἔπος ; Π|66, 884, ὦ ϑυγάτερ, οὑμοὶ 
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ἴα. Ζεῦ, τάδ᾽ ἀκούεις, ὡς ἀπελαυνόμεθ᾽, 
οἷα τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 
καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης ; ὃ 
ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι, 140 

τάδε καὶ “ρηνῶ κἀπιθοάξω, 
μαρτυρόμενος δαίμονας, ὡς μοι 
τέκν᾽ ἀποκτείνασ᾽, ἀποκωλύεις 

ψοῦσαί τε χεροῖν, “άψαι τε νεκροὺς, 
οὗς μή ποτ᾽ ἐγὼ Φύσας ὦφελον 1410 

᾿ς ἐκ σοῦ φθιμένους ἐπιδέσθαι. 
Χο, πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν ᾽Ολύμπω, 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι “)εοί" 
καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 
τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε “γεός, 1115 

τοιόνδ᾽ ἀπέξη τόδε πρᾶγμα. 

μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα Φροῦδοι, μάτην 
ῥιφέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου." Ε]Πη15]. 

1402. ““ ἀπελαυνόμεσθ᾽ 1,50. ΑἸά. ἃ 
Βσ ἢ ΘΡΓΟΤ, νν ]ο ἢ. ΒΘΉΠΘΥ τϑιηονθᾶ ς: 
[ᾧ"ὈΠΔ]. Ρ. 156. Ρογϑοη. 

1405. ἘΠΠπι5]. μ85 δαϊθα, ἀλλ᾽ ὅπό- 
σὸν Ὑ᾽ οὖν, 1.6. ἀλλ᾽ οὖν ὅπ. γε, 88 
ϑ0ρ]}.. Αηὶ, 84, ἀλλ’ οὖν προμηνύσῃς 
γε τοῦτο μηδενὶ Τοῦργον. Τῇ οΤάθΓ ἴοὸ 
τοηάθν {π6 τῆγίῃπη 1685 ἀδοίυ]ο, νγ8 
τηϊο] το ᾿Αλλ᾽ οὖν γ᾽ ὁπόσον : 566 
Ηθο. Ρ. ΧΧΧΙΙ. 

1406. κἀπιθοάζω. Αδλϑοῆ. ΟΠο. 842. 
Ζεῦ, Ζεῦ, τί λέγω ; πόθεν ἄρξωμαι Τάδ᾽ 
ἐπευχομένη, κἀπιθοάζουσ᾽ - “1 {τπῖηκ 
(πα κἀπιθεάζουσ᾽ 15 ἴπ6 τϑδαϊησ τ- 
αυγοα - Τῆαο. νη]. 83. Εὐμολπιδῶν --- 
᾿μαρτυρομένων καὶ ἐπιθειαζόντων μὴ 
κατάγειν, ὅς]. ἤγουν ϑεῖά τινα ἐπι- 
δοωμένων. Ῥ]αΐο Πάν, 40. ὃ δὲ ἀναγ- 
κάζεται διώκειν ἀγανακτῶν καὶ ἐπιθεά. 
ζων, Τῇ βαῖηθ σοργθοίοη, 1 βαβρθοί, 
οὐυρὶΐ ἴο Ὀ6 ἃρρΡ]16ἀ ἴο ἔν. ΔΙοά. 1406, 
Ἡδϑυοῖ, Ἐπιθεάζει" ϑεοὺς ἐπικαλεῖ- 

αι. Ἐπιθεάσας" κατευξάμενος." ΒΙοηλγΐ. 
1410,1411. ““ὥφελον πρὸς σοῦ 6ἀὰ. 

ἍΜ 55,. ὄφελον Βεηῖον : [ὈῬΠΔ]. 166,1] ἐκ 
σοῦ Νίυβρτ., πο ΒῬυάποκ ἢδ8. [0]- 
Ἰοννβά. Ῥαῖ (8 δυΐπον οἵ Χ. Π. 1914. 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο να τϑαὰ πρὸς σοῦ: Ὃν μή- 
ποτ᾽ αὐτὴ φύσασ᾽ ὥφελον. νέκυν Τανῦν 
ἰδέσθαι, φθίμενόν σ᾽ ὑπ᾽ ἀνόμων. πρὸς 
σοῦ φθινομένους Ι, Ρογϑοθ. ἘΠ] ΠΊΒΙοΥ͂ 
δῖνθβ ἃ ἀβοιάβα ρῥτγοίθρθηρθ ἴο ἴῃ8 ὁ0ῃ- 
Ἰθεῖατα οἵ Βϑηῖίθυ, ἃπαὰ τϑίαϊηβ πρός : 
5686 Ροιβοῃ, φρο. 762. Οἱ ν. 1079. ιτἱ 
[ὰ5 θθβθη οὈὐβθγνϑά, {πᾶἴ1ῃ ὯΠ ΔΒ ΡΘΒΙΙΟ 
αἹροαϊα ἃ ἀδοῖν] ΓΤΆΤΘΙῪ ἴο]]ονν5. ἃ 5ροῦ- 
ἄβ6 οΥ' Ὧἃη δῃηδρεϑί, Τῇ σοηβίγ, οἵ 1Π|5 
Ῥᾶββᾶρθ 15 ρδι 6] θὰ ὈγῪ Επτ. ΗΙΡΡ. 
90]. μή ποτε γήμας "Ὥφελον οἰκεῖν με- 
τὰ τῆσδε δόμους. 

1412. Τηϑίοδά οἵἨἁ {Π15 νϑῖβθ, ἰΠ6 (ο]- 
Ἰοννίηρ᾽ 15 τοδα ἴῃ [Π6 οοποί υβιοη οἵ τῃ6 
ΑἸ΄ςοβίθϑ, Απαάτοπιδοῖο, Βδοοθδ, δπὰ 
Ήδ]θη, Πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων. 
ΤΙΗΘ τοιηδίηϊηρ, ἴον [1Π65 ἅτ 18 Β8Π18 
πῃ Θ8οἢ. 

Ϊ 

᾿ 
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189, 140. Τὴῆεξ τουαϊπάθι οἵ Ῥουβοῃβ ναὶ αδὉ]6 ποίβ, Ὀθ1ηρ' απσοπηθοίθα νυ ἢ 
ἴμι6 ΡΙαγ, ᾿ξ Βὰ8 Ὀθθη ἱπουρηϊ ἈΠΏΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο {8 η8]αΐθ : θυΐ Ἰὰ ἰ5 ἴθ γ6 Β.]οΙπηθ4, 
ἰῆαΐ [Π6 βία ἀθηΐ πᾶν ΘΟηΞῸΪῈ [Ὁ ἃἱ Π15 1ΘἰΒΌΓΘ : ---- 

υοά 58Π6 ΟἸΠῚ ΠῸΠ ῥδ.ΟΪΒ5 8115 ΡΟ (ΔΓ ὮΤΠΩ [ραρτηθη 5 δοοίάδτι, ἰοοᾶ φυςάδῃη 
ἸΠαΙΟΔΓΒ ΟρθΓδδ ῬΙΘΠαπὶ [οτίαθθε8. νἹἀθαίαγ. ΝΊΒΙ] ΘῃΪπὶ τη8}18. πα θθπηιβ. παρά 
ἈΡδΙη8, οἱ οἵϊο ἔγαϊηυῦ. θα ρυιυβαυδία 8]ΊΘΠ05. ΘΓΓΟΓΘ5. Ἰηβθοία 0, ργϑίδ 
ἔοτίαββθ τη805 ΘΟΥΤΊΘΘΓΘ, Ὧ8 ΤᾺΪ}1 νθίυβ Πα οὐοϊπδίυν : Τί τἀλλότριον, ἄνθρωπε 
βασκανώτατε, Κακὸν ὀξυδερκεῖς, τὸ δ᾽ ἴδιον παραβλέπεις - Τῃ ποῖὰ δ ΟτΕβί, ὅ. 
Ὁ. ὅ. 60]. 1. ]. 8. [64. Τ,οηά. 1798.]7, ἀ6]ΘηαἋδ 5υηΐ 6ἃ νϑ 108, “1π 80 Ἰϑν 61 ΘΓΓΆΠΒ, 
4υοα ἃ Καὶ Ἰποϊρθογδῖ, οὰπὶ Ῥαϊαγαῖ, ΟΡΙΠΟΡ, ὡς 6856 Αἰμθηθὶ, ποη ΑΤΟΒΠ] ΟΝ." 
ἙἘβοίβ δηΐϊτὰ νϑίϑαπη ἃ Ὡς ᾿ποιρὶς Βϑηι! θῖαβ. 5,84 ἴῃ δαάθιῃ ἔα θυ]α ἰοηρ 6 σταᾶγη5 
Ῥαοοδίυτη 6ϑδῖ 84 νΘΥΒᾺΒ 676, 677, 678, 679. Βϑάϊσθπαι θηϊ βαηΐ δὰ νυϊρδίαπι 
ΟΓΡάΙΠ6ηη δ΄ α΄ β΄ γ΄. Τη 676, (679. ), παρὰ 6614] ρΙῸ πρὸς, ΠΟ Τη8]6, αἱ ΔΙΡΙΓΓΟΥ : 
ψϑυα τ ἰδοίοτθτη τηοπϊζα τη οροῦίθαῖ, ὅδ ἴογίθ ΟἸθυο 5. 8114}15 νοὶ Ῥϑανναβ, νοὶ 
[15 ΤΠ Δ γθυβαυ 5. ΟὈΤΙριββθῖ, Ίβαὰθ ἢ ΠΟ ΘΥΡΟΙΘΙῚ ἀοἰθχιββοῦ, ααδϑηΐα, ρα 45, 
ΘΠ νΡθοσιη ᾿θ]ζαῖ8 τη6 Θχοθρίβϑοὶ 7  ΘΓΆΠῚ ἰ811 ΠΟΤ ΪΠ65. οἱ οδίθγ 6] υϑιηο αὶ 
Ζυ Βα α1}185 Τοαυϊθβοδηῦ ἢ Ρᾷ66. ΝΟΙΏΪη18. ΘΗΪΠΊ ΘΧ᾿ δι] [ΟΠ ΘΠ) [ἢ ἢδ6 ποίδ 
ΒοΡΙθθηἃ 4618 θοπϑαίαϊ, ὨἶΒΙ “ ῬιΟΙΔΙΌΓα πὶ ΠΟΙ Π ΠῚ 80 - ῬΥΙΠΊΟΥ ΠῚ 5ΙΡῊ]" 
ἑδυυμηααθ.᾿ Ἔκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 

1. ῬΘμ θ᾽ ὰ5 ἴῃ ᾿τατηογία 1} ἰδία 46 ῬΠΔ]ΑΙ1415 δρι βίο 5 ἀϊβϑουίαϊοηθ ἢ 6 γϑγθᾶ 
Ἐφιβι. 11. (χχῖν. Τιθηη8ρ.), νητοὺς γὰρ ὄντας ἀθάνατον ὀργὴν ἔχειν, ὥς φασί τινες, 
οὐ προσήκει, 6χ ἘατΊρΙ46 τηὰαίαϑ, βατηΐα Θχἰβιϊπιαῖ, Ο] 88Ππ6 Πδοΐθημβ ΒΒ θη ]ΟΥ: 
ψϑγτη, φαο ποη Υἱαάϊῦ ν1" ΒΌΠΊΤΩΙΒ, ΠΟη δαηΐ ᾿ἰδίἃ εχ Εαμριἀθ ἰτηϊϊαηάο 6χ- 
ΡῬΓΘββᾶ, ᾿βε4 βυιηΐ ᾿ρβᾶ ἱταρίο νϑῦθὰ, [““ [τ]! ΠᾺ0 ΘΧργασθα δαηΐ 6χ ΤΡ αΡΙρΡΙ 48, Ποῃ 
1μ88ἃ ἱγαρΊοἱ νϑῦθα. δβριοιζαῦ θη ἰοοὰβ 6χ ῬμΠοοίοθίθ βεῦναίιι8. ἃ Θίοθθο 
τ, χα, Ὥσπερ δὲ δνητὸν καὶ τὸ σῶμ᾽ ἡμῶν ἔφυ, Οὕτω προσήκει μηδὲ τὴν ὀργὴν 
ἔχειν ᾿Αθάνατον, ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται." ὩΡ ιΡ .1 τἰὰ Ἰεσθπαα: Θνητοὺς 
γὰρ ὄντας ἀθάνατον ὀργὴν ἔχειν Οὔτοι προσήκει. ἴ)υο Θ΄δηΐ, 41:8, η6. νἱτὶ ἀοοίὶ 
ἢος ρβενιἀθγθηΐ, ἰδ οθθαηῖ. Ῥυπηαμη, αποα ποβοϊθυδηΐ ἀθάνατον ὈΥΙΠΠΔΠ ΡῥΤΟ- 
ἄσσετθ, ααοά ἃριιὰ ομληθ5 δΔη 405 οἵ βϑηυϊηοβ (γεθοϊ ροδίαϑ ΒΕ ΠΊΡΘΓ ΠΟΙ 
Ῥταβίαθο, 1188 [ογβιίδη ΒΙΆΠΟΙΚΙΙ οἵ ΔΙΙΟΤΌ Π ΘΙΓΟΓῈΒ Οδϑιραίασιιβ, 1 61η48 
Ῥᾶμ]1]οΟ τηϊη8 στα! θα πὶ ΠΟΠΊΘΙΙ, ααδηη ἴῃ ΡΙΘΙΒ] 8 ἐταρ ΘΟ αι Πη ΒΘΏ 8.118, ΠΟῚ 
ἴδΠ6η ΟΠΊΠΪΠΟ Πα 511811.. Εὐτριά, Π6ς. 1290. ἀχθεινὰ μέν μοι τἀλλότρια κρίνειν 
κακά, Τοη. 619. ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἶκον ἀλλότριον, ἔπηλυς ὥν. Ῥδοςἢ, 1064. λαθὼν 
γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον. ῬΙΓΩ1]86. Θθῖ, ουτῃ {πγΔΟἢγ5 ἴῃ ασδτίο ΙοοῸ 
νΟΟΘΠῚ Θοιηρ]εῖ, Θαπη] Ὁ ΤΠ ΠΟΘ. ΠΔΠΟη Ργωοθαϊι. ΒΟΡΠΟΟΙ. Αηπρ, 269, κοὐδεὶς 
ἐναργὴς, ἀλλ᾽ ἔφυγε τὸ μὴ εἰδέναι. (Οἰΐαϑδεη εὐ ΡΙΠ]οοῖ. 4, ᾿Αχιλλέως παῖ 
Νεοπτόλεμε τὸν Μηλιῶ, εἰ τηοηυΐδεθη Νεοπτόλεμε ε856 ῬΕΟΠΘΠΙ ΡΓΙΠῚ ΠῚ, 5] 
Παθηπηυδπι ἀἰβοι ρα ο πὶ ΤΠ ΘΟΓ ἢ ΟΥ̓ΘΘΤΈΠΩ {ΠῚ βἰαρΊ ἀπ πὶ 6586 ἃὰΐ ὈΑΤάμΏ), αἱ 
Ὦος Ὠρθβοϊγθῖ. Δ ϑγαπὶ 6 {ΟΠ Π061Οῖ0 ν᾽άθγον ΑἸ βΊ6γθ, ἸοοαπΊ ἰδία, αἵ 
νΊ468, ΟΠἶϑι. ΑἸΙΌΣ δἔϊαπὶ οἰΐας ἰδία Ῥβϑευάο- " Π8 1115 ἱγᾶρΊ ΟΟΓΠ ἸΑΤΊΌΟ5, αὐ 
Ἐριβι. ᾿ἰχχχνὶ. (οχν].) Πολλῷ δὲ κρεῖσσόν ἐστι, μὴ δεδοικότα, Παθεῖν τὸ μέλλον 
δεινὸν, ἢ δεδοικότα" 401] νἱἀθηΐυγ Αραίῃοη]β θεβθ. Εριὶβί. οχχὶ, (ν.) ἐπεὶ δὲ 
ἀναπτύξας τὸ πλευρὸν, ἐγύμνωσε Πάσης μὲν ὠμότητος ἀνάπλεων φόνον, Παντὸς 
δὲ ϑανάτου δυσποτμώτερον μόρον, τότε δὴ τῆς τέχνης αὐτὸν ἐπαινέσαντες, τῶν 
τρόπων ἐτιμωρούμεθα. Μιάο5 ἄπο 56ηδ1|05, Ταηΐαπι ΓΕΒΟΙρ8Ὶ ἀνάπλεων ΡῥΓῸ 
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βνάπλεω εἰ δυσποτμώτερον ῥῬτο δυσποτμότερον. ἮοΟ ροβίοι5 ἃὯ46. ΘΧΘΠΊρ 15. ἃ 
ΤῊ 816118 δα Ῥπορηϊβ5. 1967. 

11. Καυβίθτγυβ ἴῃ βυϊάα ν. ἐκθιαστὴς, θα νϑῦρα 611: ἄμφω γάρ εἰσιν ἐκθια- 
σταὶ τῆς δίκης, καὶ νύττουσιν ἡμᾶς πρὸς τὸ τῆς δίκης πέρας" ἈΌΪ καὶ 6Χ ρΡ6πὰ 5.8 
Βαϊ, οὐπὶ ἀδθοθγοὶ νύττουσί δ᾽ ἡμᾶς βΘάθΥθ, 51 πιοάο νἱάϊθβεῖ πὸ ἢο8. 6558 
ΒΘΠΔΙΟ5, ρα πη6]108, ΟΡΙΠΟΓ, ἰοσϑὶαν ὄντες ῥτο εἰσι, φπιομιοαο δχϑβίαϊ ἴῃ (ὐθοτρίο 
Ῥιβιθ οοῃίγα ϑδνυθατη 652. Τ1η νυ. ἱστορημέναι ἔα γορῦᾶ οἰϊδηίαγ : Οὕτω γὰρ 
ἦσαν ἱστορημέναι μόνον, 'ΩὩς ζωγραφοῦσιν οἱ γραφεῖς τὰς εἰκόνας" 41:8 ἀδϑυτηΐα 
Βιηΐ 6Χ δ] υβάθιη ΔΟΥΌδΒ] ἰθτῖα 46 Ηθτὰο}1 ΕΧροαϊποπθ ν. 46. δοτρίον Απο- 
ὨΥΤΩὰ5 ἴῃ δα ν. Στέγει, οἰϊαα5 ἃ Ῥαῦνο δα Απδογθοηΐ. ρ. 92. Τὸν καυστικὸν 
δὲ τοῦτον ἥλιον στέγει, ἱδρῶτι ϑερμῷ πανταχοῦ βεβθρεγμένος. Τ)οτν.] 5 ν᾽ ἂπη. 
(πηι. ρ. 860. τῇ Ῥαανίατη βίγαπαθ Ἰηνθἢϊταγ, ααοα ἀο 56 ΠΆΙΟ5. ἴπ ἢ15 νΘΙΌ]8 
Ἰαΐθσθ ἤθη ν᾽. Βδθροπάθι Ῥαανιβ, οὖ ροίοβί, ρτθῖ, 84 ῬΠΥγΠἸοἢ πὶ Ὁ. 
ἜΧΕΝ Ὁ... ὍὉ] αἰΐ, ποὴ γΘΓβ5. ἸΔΙΏ ὈΙ608 6556, 564 νρϑίϑι5. ἰδ ΠῚ ὈΪ 5. 6588. ῬΟβ56. 
Ηοο ἢδιὶ ροββθ, υὖ ἀπὸ 5|π|ὰ] νΘΥβ115 ἐπι ργα ἀθη1] Θχοιἀδηΐ, μη ῬΓΩΙρἃοίΘ θαυ άθπα 
ΠΕΡΆΤΙΠΩ. Υ̓ΠΘΒΙα5 ΘΠΪΠῚ Ἐριβί. ΧΙΠΙ, αἰὶ : ἔγνωκε πλεῖν εἰς ταπὶ Θράκης χωρία, 
ἐκεῖ διαλλαγησόμενος πρὸς τὴν τύχην " απ: ογΘο0 ϑ'ν 6511 ᾿ρϑίι8. 6858 νευῦθα, ΠΟῚ 
Θ ΘΟΙΏΪΟΟ Πυορίαπι ἀθβϑυτηΐα. [πὶ 46 δ πθϑιο ἰοαα]τηΓ, ᾿η ΙοοῸ Ξαρτὰ οἰϊαῖο 84 
ν. 1. ]Ἰερὲ ἐπὶ ρτὸ εἰς οἱ ἀδίπα4 8 “" υηββιιβ ΠΊοη. Ρ. 54. [“““ πὶ ἀ6 ϑ'νπαβῖο 
-Ῥ. 84. Β.᾽ οἴηῖϑθα βαηΐ ἴῃ πογῖϑ5. δα], Τοη. ΕΔΙΔΙ πὰησ ἴῃ 1110 ΘΠ 6511 ἰοοῸ 
ἐπὶ τὴν λοιδορίαν ῬΓῸ εἰς τ. Δ. δθουΐιβ δαϊῖ, Τιοπα." 6. Η. 8.1] 864, υἱ [ῸΓΒ 
[ϑγοαΐ, Τοοῦν ]1ὰ5 τθοίθ οἵ ὁστάϊηθ ἔθοι ἢ ἀπὸ ΘΠ ᾿ρδὶ νϑῦβιιβ θχῖδηΐ ἴῃ ΟἸΘΟΓΡΊΟ 
βυρΓὰ τηθπηοταῖο ΡΙΒΙ46 Αογοδβὶ 11. 46 Ἐχρβά. Ηθγᾶ0}} ν. 100, 

171. Ψογιβϑιηθ οὔβουναὶ ΥΥ γιιθη δου ἴῃ Ἐριδι. Οὐ. [Ρ. 29. 6. Η. 5.1, 
Ἡοιμοτῖοαβ. 8] Π 5] 0 Π65. νἱγοβ. θἰ]ὰ πῈ ἀΟΟΙβϑί τη 05. (α]]6γθ. υδπαυδπη δηπη ἃρυά 
Θυϊατη ν. ἀτέχνοις ἰΙοουβ ΗἩ ΟΠΊΘΓΙ ἃ ΒΘΙΙΏΟΠ6 ΘΟΠΊΠΊὨΪ (ἰβ]η ραν, τη 5610]. δα 
Ατὶβίορμαη. ἤδη. 1006. 51π86 1]ὰ οἰϊϑί!ο 5 ποία δαϊίατη οβὶ : ἀμφὶ δὲ δεσμοὶ 
Τεχνήεντες ἔχυντο. (Οἀ. Θ. 296.) ὙΠΘΙηϊΞῖ. χν. Ρ. 19]. 4. Μέμνημαι τόδε ἔργον 
ἐγὼ πάλαι, οὔτι νέον γε. ὅ1ςα Ἰαρθ ῥΓἴῸ παλαιὸν οχ 1]. 1. 629. εἴ 516 ῬΓΙΒΟΙΔΠ18 
ΑἸΑΙ Χνἢ]. Ρ. 229. Ὁ. ρρϑββίπηθ Ῥυΐβος, Ρ. 1176. δ. Ἰηοοϑυίαβ ἀρ. 5ἴοὈ. Ἰχχχῖν. 
Ρ- 349. Ἤ τι κασιγνήτοις ἐπιμέμφεται ; Ἰερ6 ἐπιμέμφεαι ὁοχ Οα: Π. 97. 
1. Βοἢο Ια βίθϑ δα ϑορῃοο!. (Εὰ. Τ,ι. 1191. τὸ τῆς τύχης γὰρ ῥεῦμα μεταπίπτει 

ταχύ. ΠῖΙὸο 6βὲ νϑίβυβ Μίβηδηαν: ἃρια ΟἸθρισαμα ρᾶρ, 84. οὖ Εἰγιηο]ορσίοαπῃ Ν. 
Ρ. 685. 98. 

ν΄. ΡῬΙαίδγοιι. ἔ. ἢ. Ῥ. 777. 8. ὡς τὴν ᾿Αφροδίτην ὁ Ἱππόλυτος ἄπωθεν ἁγνὸς ὧν 
ἀσπάζεται. εῖδθα8 δὲ Ευτριἀ1ϊ5 ΠΊΡΡΟΙ. 102. υπα8. 5] θη νυ ΠῚ ἸΘΟἸΙΟΠΘΙῚ 
Ἰπογδιη}", ἄπωθεν ρῥτοὸ πρόσωθεν. Αἴ Ποο, ᾿παὰ]65, ἰθνα εϑί. Τιθνβ ξ8Π6 δβϑῖ, 
564 Πος ᾿ρβαπη οου]05 ΘΠ αρῚς Ν' ΔΙ ΚΘΏ ΔΓ], “ ΠΟΒΙΓΙΙ ΠῚ ΤᾺ 6]10 015. αἰτοα 6. ΝΊΠΙ 
ΘΟΠ ΘΠ ΠΘ ΗΔ ὉΓ βϑῖ, ΠΘα 6 ἴῃ 6110, ὨΘ4Ὸ6 Ἰῃ ΤῈ οΥἸἴςᾶ. Τάθτη νὶν ϑατητηι5 Π)18- 
{Π10. Ρ. 128. 6 Ῥοηϊς ΟἹ» γβοβίοτηϊ νΘΙΌΙ5 ΠΟ ὙΘΙΓΘΒ ἸϑατΊρ α6ὶ Ῥμι]οοίϊοίς δχίπη- 
ἄδτγο οοηϑίυγ : Εἰ δ᾽ οὖν ϑελήσεις τοῦδε κοινωνεῖν βίου, Ἔστ᾽ ἂν ποθέν σοι παρα- 
πέσῃ σωτηρία, Οὐκ ἂν φθονοῖμεν" δυσχερῆ δὲ ϑεάματα Τἄνδον, ξέν᾽, εἰσίν. 
Θυδηῖο τη 6}10.8 ΘΓαΐ, ΡΙῸ ἰοί νΘΡοῖθ 115, 408. ΠΟῚ 50Πρϑιϊ ἘαΡΙΡΙά68, ὉΠῸΠη, Π Θὰ 
ΒΟΙΙΡΒΙΐ, Ροβυϊθθβθ ! Δύσμορφα μέντοι τἄνδον εἰσιδεῖν, ξένε" ταὶ [θυ 151] 
Δαβου θη πη} να (ὐαἴακοιαβ Ποϑίταβ δὰ Δ. Απίοπιη. ἱν. 8, Ὁ. 92. 6 ῬΙαἴαγοθο 
1 τ ΡΟΣ]. ἃ. Ἐπ᾿ Ἰαθῃ ΑΙ ΚΘ, δορὶ (Οὐαἰακουῖ ορθγὰ αἰΠρθηΐου Ἰἰθρθγαΐ, 
Ῥ].τάΡΟ ὮΙ αἸΠσΘη βϑσηθ. 64 εἷς ἀνὴρ οὐ πάνθ᾽ ὁρᾷ. 

ΥΙ. Βαρσδοῖίον νἱα Τουρίυ5, ἰοοατη ῬΙ]αΙΆΡοθι τ, 1], Ρ. 519. Α. δ ΜΙΘπαπατ 
Γεωργὸν Βαρποιθ: εἶτά μοι σκάπτων ἐρεῖ, Ἐφ᾽ οἷς γεγόνασιν αἱ διαλύσεις" ταῦτα 
γὰρ Πολυπραγμονῶν νῦν ὃ κατάρατος περιπατεῖ. ρα τδῖθ διηθηᾶδΐ σκάπτοντι, 
αἴ Ππαυθὶ 6Χ 8]10 ῬΙαΐάΡΟ Ἰοθο Ρ. 551]. Ε- ὃ δὲ ᾿Αττικὸς ἐρεῖ τῷ δεσπότῃ σκά- 
πτων, ἐφ᾽ οἷς γεγόνασιν αἱ διαλύσεις. 

νΠΠ. Ῥταρπιθηΐᾶ 566} 88 ἰδίϊι5, ἈὉ] ΖΘ 5 οὰπὶ ΑἸΠρΠ θη σο]]οααϊίαΓ, οΟ]]ορσὶὶ 
Α]οκθηδθυια5. ΠιΙδῖτ1Ὁ. Ὁ. 74---897. 86 Ι46πὶ Τ)1οηῖθ Ἰοοαπὶ οχ Οἴαῖΐ. ᾿Χχη. 
Ῥ. 696. Ο. οἰϊαι ρΡ. 68. ὡς ἐκεῖνος (Ζείμυ8) ἐνουθέτει τὸν ἀδελφὸν, οὐκ ἀξιῶν 
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φιλοσοφεῖν αὐτὸν, οὐδὲ περὶ μουσικὴν διατρίβειν, ἐάσαντα τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέ- 
λειαν" ἔφη δὲ αὐτὸν ἄτοπόν τινα καὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν. ΜΠ 88Π6, 
81 ααϊὰ ἴῃ ΠΟΙΉΙΠ6 ΤὨΪΓΌΤΩ Θδῖ, Θὰ πὶ ΟΠ Υ] ἀἴ556, Ἰιθϑα 6886 Ζβϑίῃι νϑῦρα, πος τηοάο 
ἰερβπά : Μοῦσάν τιν᾽ ἄτοπον εἰσάγεις, ἀσύμφορον, ᾿Αργὸν, φίλοινον, χρημάτων 
ἀτημελῆ" αυοιηοάο οἰϊαί ϑθχίυβ ᾿ππαρ υουβ αν. Ια]. νἱ. 27. 101] πιὰ]6 ἀργὴν 
Θαϊαν, τᾶ ]6 δἰϊατη ΜΙ 55, αα!άδτη ἀσύμφωνον. Ἐκ δος φᾳοαθ8 506 ηἃ ἀαϑατη8 
νἱάθίαν γϑιβαβ Ὁ ΑἸμδπθθο χἰν. Ρᾶρ. 616. Ὁ. ῬΙ]αυΐδτομο ὅυτρ. ἰἰ. 1, 19, οἰϊαΐα, 
ΘΑΠαθμ ΠΙβίουιατη 46 Πποιλϊηῖ 5. ΟἹ Θ 815 Πα τδηθθι5: Κακῶν κατάρχεις, τήνδε 
μοῦσαν εἰσάγων. 
ΝΠ. βοῦν} Ἰοσῦτη ϑαρρ]. 689. ἀρπα ῬΙαίΐϊανοιαπι Ετοΐ. Ρ. 758. 1΄, Ἰπά!οαν] 

δα ῬΠοσηῖβ5. 800. ΑἸτατη Ἰοσυτὰ ο]υβάθιῃ ἰαθυΐς 944. πεσήματ᾽ ἀνδρῶν, κἀπο- 
λακτισμοὶ βίον, οἴϊαὶ ῬΙαϊαγοιαΒ. ἀθ Ουγοβιίαία. Ρ. 617. Ε,, βίων, ααοά νυ]ραῖο 
ἀρύρεια. νἱἀθίαν. Τογίατη Ἰοσατη οχ Μντμἀοη1θ5 Οἰϊαύμτη, 41 ἀθίποθρ5. ἴῃ 
ῬΙΓΟνΘ ΓΙ Δ Ό1Π:|, 46 αὰο νι46 αὐ. (δηΐοταμη Νον. 1,6οῖ, νἱ. 156. ΟΔβδα θοπυτη δὰ 
Αἴμρη, χὶ. 12. ρ. 494, Β. Τουρίαμι Ἐριβι. Οὐ. Ρ. 418. Ἰαϊθηίθηη υἱάϊ ἀρυὰ 
Του βία πὴ Ἡ Δ] 1οάΠ855. (6 ΘατΏΙγα ὉΠ νἱ ἀἸσθηαϊ τη 1) θιηοβίῃβηβ {. 11. Ρ. 272. 89. 
(970. εἀ. Ἄδ15Κ.) νάϊ, ᾿παυᾶπη, Ὑ᾽ Δ] Ο ΚΘ δου 5 ἴῃ ροβίαμη!β δά (8]ΠπηΔ θα ΠοίῚ5 
Ρ. 286. 564 ἴῃ ἴοθο σοῃβιϊ θη 0 ἸΟΠΡΊΒΒΙΙΩΘ ἃ νΘΙῸ ΔΌΘΙΓανΙ. “4 5ΟΠΥ]1 ὈΓΙΠΊΟ 
ΨΘΙΓΒῈ5. {ΓΘ ΒΟΥ στ 6. ϑοΠο] δία δὰ Αὐὶϑίορῃ. ἂν, 808, ὥς δ’ ἐστὲ μύθων τῶν 
Λιβυστικῶν λόγος, Πληγέντ᾽ ἀτράκτῳ τοξικῷ τὸν ἀετὸν Ἑϊπεῖν, ἰδόντα μηχανὴν 
πτερώματος, Τάδ᾽ οὐχ ὑπ’ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς ᾿Αλισκόμεσθα. Μ΄ Θγθᾶ 
Βιπὶ ΑΟἢ]Π16Ὶ αυ θυ η 115, αποά Ῥφίτοοϊ αι αγπηΐβ βυΐϑ ογδία ἴρ88 δι ὨθΟρΙ 
ΤΩΪβοῦ. Ναης Ἰοσαιη ΤΙΟΏΥ511 νἱἀθδιηιβ. Καὶ τοσαύτην ἐκμηκύνας (Ῥ]αίο) 
περίφρασιν, ὀλίγοις τοῖς (Ἰαρθ. ὀλιγίστοις) [““ ΕΠ ἴῃ ῬΙαίάτοι! 1. Ῥ818]]. 
ἴ. 11. Ὁ. 417. ᾿.. ὀλίγοις τοῖς τηυϊαηά τ ἴῃ ὀλιγίστοις. 1άθπι. ὙΠ Πα Πη ἴῃ 56Χ ῬΓΙΠῚ15 
ψΟΪ απ] 05 ΘαΠΠΟ 5 Πλρβιβηϑὶ8 Οὐ] θη Δ]]αυοἴο5 ἙΟΥΤΟΧΙ. ἢ (΄, Η. δ.} ὀνόμασι 
δυναμένου περιληφθῆναι πράγματος, ἐπιλαμβάνεται τῆς ἀκαιρίας αὐτὸς αὐτοῦ, καὶ 
φησί" Σιγῇ τοίνυν μου ἄκουε" τῷ ὄντι γὰρ ϑεῖος [ἔοικεν] εἶναι ὁ τόπος" ὥστ᾽ 
ἐὰν ἄρα πολλάκις νυμφόληπτος γένωμαι, προϊόντος τοῦ λόγου, μὴ ϑαυμάσῃς" 
τὰ νῦν γὰρ οὐκέτι πόῤῥω διθυράμδων τινῶν φθέγγομαι... . . -« . πἄλλων τοῖς αὐτῶν 
λόγοις ἁλισκόμεθα.... «- «αν, δαιμονιώτατε Πλάτων, διθυράμδων ψόφους καὶ λήρους 
ἠγαπηκότες. Τι6ρ6 δὲ ΒΌΡΡΙ6 : φθέγγομαι. ΤΑΔ’ ΟΥ̓Χ Ὑπ’ ἄλλων, ᾽ΑΛΛΑ τοῖς 
αὑτῶν ΠΤΕΡΟΙ͂Σ ἁλισκόμεσθα, ΚΑΤΑ ΤῊΝ ΤΡΑΓΩΙΔΊαΑν, δαιμονιώτατε Πλάτων, 

διθυράμβων ψόφους καὶ λήρους ἡγαπηκότες. Ἐϊιδίατἢϊ5 δα ΠΙαά. Ζ. Ρ. 692. 98, 
-ΞΞ-.489. 1. ὃ Προῦτος δηλαδὴ (πέμπε) τὸν Βελλεροφόντην, γράμματα καθ᾽ ἑαυτοῦ 
κομίζοντα, καὶ ταῦτα οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῦ, τραγῳδικῶς εἰπεῖν, ἅλι- 

σκόμενον πτεροῖς. [΄“Δαά, ΒΟ] αϑῖ, Τκιοϊδηὶ το ἢ, Ῥ. 794. καὶ οὕτως τοῖς οἰκείοις 
ἁλώσῃ πτεροῖς. ἴΐ. (18. ΘΟηρΘ58] ἴῃ ποῖ. δα 6(ϊ, Ηθυβιηρσοι, “Ζὕβορὶ Ρ. 196.᾽ 
6.Η. 5.1 ὙγΔ]Π]θγ5. ΠΟΒΙΓΒ : -α 

“ΤῸ Α ΤΑΡΥ͂ ΒΙΝΟΙΝΟ ΟΝῈ ΟΕ ΗΙΒ ΒΟΝΟϑο 

“«Τηκδι Ἐπαρ]ε᾽β [αἴ6 ἃΠα ΤΩ]η6 ΔῈ 0Π6, 
ΠΟ οἡ {Π6 5ῃαῖ{ [πη΄ γηδά6 Ὠϊη ὑ ΤΟΣ 

Ἐβριβά ἃ [βίου οἵ ἢ15 οστῃ, 
ὙΥ̓ΒΘρθν ἢ Π6 ννοηΐ ἰο βοα 50 Ὠιρ ἢ." ἢ 

(ΑἸτὰ Ἰοσὰ 6χ βαάθῃι δ] αβάθι ἀγδιηαίϊβ βοθῆδ ἀβϑαμηία νἱ48 Ἰηΐρα δα ν. 760,} 

ΙΧ. ῬΙΠ]δθιηοπ ἃρυά ΟἸθγϊουτη Ρ. 972. Ἐυϑίαιπίατη δὰ ΠΙδά. Ὡ. 617. Ρ. 1868, 
δΞΞ1507. 88, λίθον μὲν τὴν Νιόδην μὰ τοὺς δϑεοὺς, Οὐδέ ποτ᾽ ἐπείσθην, οὐδὲ νῦν 

Ἔ Το Βυτοη Πᾶ5 δπιρίογθα 1ῃ6 βᾶ116 τηθίδρῃοΥ ἴῃ ἢ15 Ευ]ΟΡΥ͂ οπα Η. Κ. 
ὟΝ δ106, ἴῃ ἢ15 ἘΠ Π5ῃ Βοταβ δηα ϑοοῖοῃ ἩΘν]ΘΥν ΘΓ : ---- 
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πεισθήσομαι Ὡς τοῦτ᾽ ἐγένετο, Βοηι]θῖ5. γ ΓΘ Ό ΠΩ Θχρίοὶ ᾿ορθηάο Λίθον μὲν 
εἶναι τὴν Νιόδθην" Βταποκίαβ ῥτὸ οὐδέποτε 5αθδίιαϊς οὐπώποτε 84 ΑὙΙβίορῃ. 
Ψ68ρ. 988. Νϑαίοτ τϑείθ. ϑβα τοίη Ἐ αι [Π11 ΙΟΟ Τὴ ΔΡΡΟΠΘΙΘ ἦανδθὶ ί. φέρεται 
δὲ χρῆσις, ὡς καὶ ὃ κωμικὸς Φιλήμων λέγει, ὅτι λίθον “μὲν τὴν Νιόβην, μὰ τοὺς 
ϑεοὺς, οὐδέποτε ἐπείσθην, οὐδὲ νῦν πεισθήσομαι ὧς τοῦτ᾽ ἐγένετο καὶ κήδεα πέσ- 
σει, ἄλλ’ ὑπὸ τῶν κακῶν τῶν συμπεσόντων καὶ τοῦ συμθάντος πάθους οὐδὲ λαλῆ- 
σαι δυναμένη πρὸς οὐδένα, προσηγορεύθη διὰ τὸ μὴ φωνεῖν λίθος. Πα οἴηπῖᾶ 
νθίθη ΘΟ ΒΟ αϑίθ βαβτιτατα πη 6856 ΟΡΕΪπηὰ τὰ ὈΓΘΘΒα θη, ραΐθῦ 6 ΚΟ Π01115. Ὁ ΘΏ 615 
8 Π]οΙβοηο Θά 5, 485 Θα54θηη ΘΟΡΓΙρΡί6185 84 ἀΠδΠὶ ΟΠΊΠ65 ΤοιἸηεηῦ, ηἰδὶ αποὰ 
ΟΟΥΤΘΟί 5, ἐγὼ ρΥφροπαηΐ, ΘοΡΡαρ 5 Πα 6πί πείθομαι ἴον πεισθήσομαι, υδη- 
48) ΠΟῚ 1η8]6 [οτίαββθ ἰθοθῖθ ροββϑὶβ, οὐδὲ νῦν γε πείθομαι, οὐτὴ πείθομαι Παθθαΐ 
4068 οοάοχ Τονη]οίδηυθ.. 5361 εχ δοάθπι ἐοαϊοθ Ἰερθηάμπη αββὶ : ̓Εγὼ λίθον 
μὲν τὴν Νιόθην, μὰ τοὺς ϑεοὺς, Οὐδέποτ᾽ ἐπείσθην, οὐδὲ νῦν πεισθήσομαι, Ὥς 
τοῦτ᾽ ἐγένετ᾽ ἄνθρωπος" ὑπὸ δὲ τῶν κακῶν Τῶν συμπεσόντων, τοῦ τε συμβάντος 
πάθους, Οὐδὲν λαλῆσαι δυναμένη πρὸς οὐδένα, ἹΠΠροσηγορεύθη, διὰ τὸ μὴ φωνεῖν, 

λίθος. 
Χ, Νυης δὰ Αἰπθηθαμη ρϑυ]ΠΒΡΟΙ ΠῸ5. ΘΟ ΘΡίΔτη8. [5 ΘηΪπὶ βἰϊατι ροϑὲ 

ΟὐβδυΟὨΙ Οοὐγᾶ5. ΠΟῺ ΟἸΊΠΪΏΟ ΤηΘΠ615 νᾶσαῖ. ει ἢος Οριῖ5 πο ββί ἢ} 8 ἰ06]. 
Τη ΑἸΠΘη6Ὶ Ἰστταν ΠΠΌΓῸ βθοθηάο τ. ὅ8. Β. χηνείων δ᾽ ὠὡῶν "ἘριφοΞ᾽ ---- ὠὰ λευκά γε, 
Καὶ μεγάλα" χήνει ἐστίν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, Οὗτος δέ φησι ταῦτα τὴν Λήδαν 
τεκεῖν. {]πηπ8 νϑῦβϑιιβ ἴῃ 1 ΡΊ 5515 ΡΙῸ ΑΙΠΘΠΘῚ νϑυὈ]5 ἰθοιταν, Τάθτη ΑἰΠ6- 
ῃδουϑ ΣΧ. Ῥ. 419. Ο. ἔΑλεξις ἐν Συντρόφοις" Ὡς ἡδὺ πᾶν τὸ μέτριον " οὔθ᾽ ὑπεργέ- 
μων ᾿Απέρχομαι νῦν, οὔτε κενὸς, ἀλλ᾽ ἡδέως Ἔχων ἐμαυτοῦ. δίεταϊῃ δαδεπάᾷ 
Εταπί ϑθα θη118 νογρᾶ, 4 Παδίιοῦ, ΒΘΏΔΙΟ5 ΘΧρΙθιπί: Μνησίθεος γάρ φησι 
δεῖν Φεύγειν ἁπάντων τὰς ὑπερδολὰς ἀεί. ΝῊ Θηϊπὶ ροδία8 Βοίατη οἸζαϊ γείθγοβ 
ΘΟΠΊΙΟΙ, 564 οἴϊδτη [0] Ἰοοίηι6 οαθᾶ ΟΙΊΠ8 ΘΘΠΘΙ8 ΒΟΡΙρίοτοβ. ἴΠ{ Ὀτθν δ] 
ΘΟΠΒΌΪΆΠΊ, ἈΠῸ ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἀθἔαπρατ, ἰδαὰθ 6Χ ΔΑΙμθηθο 050 Δε]σδῖη, ἸΧ. Ρ. 977. 
Ἑ. ΘΟΒΙρΡϑίου: Οὐ παντελῶς εὐκαταφρόνητος ἢ τέχνη, ἣν κατανοήσῃ, ἐστὶν 

ἡμῶν, Δήμυλε, [““Ἰπιλο Δημύλε. . Βαβι] ΕΡΙβ101. Ονἱῦ. ῥ. 249. 55. δὲ ποῖ, δὰ 
Οτεροτῦ, (ουιηί, Ρ. 290." 6. Η. 8.1] ᾿Αλλὰ πέπαυται τὸ πρᾶγμα, καὶ πάντες 
σχεδὸν Εἶναι μάγειροί φασιν, οὐθὲν εἰδότες. 1701 οσυπὶ πέπαυται ἃροτΐθ ΤηθίΓΠὰ 
νοΐ, 1ῃ ΤηΔΙΡΊΠ6 αυ!άθπη πέπραται, τη ΔηΪπΊα ἀν ΘΓ ΒΙΟὨΪ 15 νοῖο οἴχεται Ρ. 684. 
ΘΟη] οἷ (ὐαβδαθοηιβ, ῬΥα5 δάβοινι Οτοίϊ5 τη ΕἸΧΟΘυρ 5 Ρ. 887. Νο]] θη ἰδοίαπ,. 
Ἐνταῦθα γάρ τοι πάντα τἀνθρώπων νοσεῖ, Κακοῖς ὅταν δέλωσιν ἰᾶσθαι κακά. 
Βϑουηάα ααρΡρΘ ἴῃ πέπραται Ῥγοαποϊία!, ΑἸίθγα σοη]θοίατα Π1Π115. ΙοηρΘ Ὁ 
ΗΠ Ὸ 65. ἸΘΟΙΊΟΠΙ5. ψΕΒΙ1ΡῚ15 ΓΘΟΘαϊ, Τιροηάαπι, ἢ.}1ἃ ἴδγθ τη αἰαίίοηθ, ᾿Αλλὰ 
ΠΕΠΛΥ͂ΤΑΙ τὸ πρᾶγμα. Ῥμοάθηι βθηβι αἰχὶς 2 βοηθ5 καταπεπλύσθαι σοπίτα 
Οἰεβίρμοηῖ, Ρ. 494, δὰ, ΤΆν]Οτ, Ἰαυάαΐαϑ ἃ ῬΟΙΪπ66 νἱῖ. 88, ααϊ Ργδοίοτθα, ἀοοοῖ, 
ΤΩ ΘΓΘΕΠ ΘΟ, ρο ν α]ραίαπι πλύμα νοσα 7]. Τηΐθρϑι ἰοοιβ ΠΟ βϑὶ : τότε μὲν ἦν σπά- 
νιν τὰ καλὰ παρ᾽ ἡμῖν, καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς ὄνομα τίμιον" νῦν δ᾽ ἤδη καταπέπλυται 
τὸ πρᾶγμα, καὶ τὸ στεφανοῦν ἐξ ἔθους, ἄλλ᾽ οὐκ ἐκ προνοίας ποιεῖσθε. ϑρὰ δὰ 
ῬΙοροβίτα τι ῬΑ ΘΒ ΠΊα8, ΤΠΘΟΡοτρα8 (οπαίουβ ΑἸΤμαα χί. Ρ. 802. Α. Λαβδοῦσα 
πλήρη χρυσέον μεσόμφαλον Φιάλην. 516 ῬΙῸ χρυσέων Ἰορὶὶ ῬΙθιβοηὰβ 84 ΔΙ ΡΙΠ 
Ρ. 413. τϑοίϊι5 ΄αδτῃ Ν᾽ ΔΙ Κοηδθυῖα5 δὰ Πογοαοί. 11. 130, χρυσίων. 6 σταν!υβ 

“50 16 βίταοὶς βαρΊ6, βιγϑίο ν᾿ ἀροη [Π6 ρῬ]αίη, 
ΝΟὸο τῆοτϑ [ΠΡΟῸΡἢ τ ]] προ οἱοιιάβ ἴο 50ᾺΓ ΔΡ 810, 
ψιανν᾿ ἃ Π15 ον [βαῦῃθυ οὴ {Π6 [αἰα] ἀατί, 
Απάὰ νἱηρ᾽ ἃ {88 5πα! ῃαἱ ααϊνοῖ α ἴῃ ἢϊ5 Ὠθατί : 
Κϑθὴ ψϑ 18 Π15 ρᾶηρϑ, Ὀπΐ ΚΘΘΠΘΓ [ὯΓ ἴο ἔδ6] 
Ηδ πυϊβρά [6 ριπίοη γν ]Ο ἢ} ΠΤ Ρ6]1᾽ἃ {Π6 5(66] : 
Υ 116 1ῃ6 βᾶτηβ ρ ατηᾶσα [Παὲ Πα γναγηλ ἃ ἢϊ5 πθβῖ, 
Ττδηκ {ΠΗ ἰαβὶ 1Π|8-ἀτὸρ οἵ πὶ8 Ὀϊθβάϊηρ Ὀγθαϑβῖ." 
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διγᾶνὶς 11 άπ Ν᾽ ἃ] οκθπδθγίαβ, ἀὰπὶ ἤὰπΟ νϑύϑιιπι ΡΙῸ ἰδυγατηθίο νϑηάιαΐ : Λας 
δοῦσα πλήρη χρυσίων μεσόμφαλόν γε φιάλην. Ῥτίπιο ἰδία 4 γε ΠᾺ}11 αδὰ] Ἰηθδτν , 
Ῥτίθυαυδη ΘΧρίθηάο πιθίτος 1 θῖπ4θ βηδίθιη ἰδἰγαιηθί τ! Δ πὰ 101 σαί] βοιοὶ 
ΒΥ} Π ΒΘΠΊΡΟΡ Ριοοθάαιὶ οροτίθε ἰᾶταῦυ5, Πἰβὶ ἴῃ ΡΓΟΡΙΪΟ ΠοΙΏΪΠΘ; ἈὈῚ ἴῃς 
τογά θη, 56 τάτο, 8 πη} {Πὰν δηδροϑίαβ, αὐ ἴῃ Ατϊϑίορῃ. ΤΠ θθθορη. 8644. 86- 
αασηίυν ἴῃ Αἴπεπθο : Τελεστὴς [““βοτῖῦ, Τελέστης.᾽ 6. Η. 5. δ᾽ ἄκρατον ὠνόμα- 
(εν ἵν᾽ ὡς τοῦ Τελεστοῦ [““ ΠΡ. Τελέστου.᾽ Ο. Η. 8.7 δ᾽ ἄκρατον τὴν φιάλην 
εἰρηκότος. ΑἸ4 5 οτρττϊ ἵν, Β8π6 νϑτὸ βὶὶ (ὐλδδυαῦομο, αἱ 6 Μ 585. διά οε 
δαηΐ ϑηΐπὶ ἄπο 86 ΠΥ}, 81 πιο ο τηδου]ᾶ5 Δυβίειραβ : Λαθοῦσα πλήρη χρυσέαν 
μεσόμφαλον Φιάλην" Τελεστὴς [““ϑοτῖθ. Τελέστης.᾽ Ο. Η. 8.) δ᾽ ἄκατον ὠνόμαζέ 
νιν. 1λοῖηἀθ δααϊ Αἰμθηθυβ, Τ᾿ δθβίθη (ἀπ υγαπηθιοιπη ροδίδηι 501}1ς 61) ἄκα- 
τὸν Αἰχῖβ88. ρΡτῸ φιάλην. Ἐγταπί δυΐθπι τηυ]ία ἂρ Οτῶθοοϑ που ΐηδ, ὨδΥ]ΡΊΟΡ ΠῚ 
δῖ ροσυϊοτιιτη [“1ξ. νἈΒΟΥ πὶ 8115 α8] 005 ἀΘϑυϊ παῖογαπι, 4816 οβι ἀμὲς, αυο04 Πομηθῃ 
ὨᾶνΘΙΩ 5ση]ἤσθη5 ροβί Ζβοἢυ] φοἰαίθηι ν]ἀθίαγ ΟὈβο] ον 556." 6. Η.. 8. σοπὶς- 
τὰ ἷᾶ, 408}1ἃ βιηΐ γαῦλος, κύμθη, κάνθαρος, τριήρης, οἴ ποη ΔΒ 2116 καρχήσιον. 
Εριἴοπιθ Αἰμθηθὶ ἀρὰ (αβϑαυθοη. Απιτηδάν. χὶ. 4. Ρ.782. 62. ΓΑκατοΞ" ποτήριον 
ἐοικὸς πλοίῳ. Ῥοκίγϑοιηο ΟὈβουν ἃ 015, ΤΠΘΟρΡοιηρ απ ἱλαρίοδηι ρταν]ϑίθπι 8 Βοίδ τ, 
ἰ4θοαα8 ἐγ ρῚο15 ἔουτη]8 χρυσέαν οἷ νιν υἱὶ. 

ΧΙ, ψυϊρὶ βαρθυβι!οπο5. τάθῃβ ΟἸθιηθηβ ΑἸθχδηάνηι5 ϑίγοιη. ν]]. Ρ. 842. 4. 
εἰκότως τοίνυν δεισιδαίμονες περὶ τοὺς εὐοργήτους γενόμενοι, πάντα σημεῖα ἡ γοῦν- 
ται εἶναι τὰ συμβαίνοντα, καὶ κακῶν αἴτια" ἐὰν μῦς διορύξῃ βωμὸν ὄντα πήλινον " 
κἂν, μηδὲν ἄλλο ἔχων, διατράγῃ ληκύθιον " ἀλεκτρυὼν τρεφόμενος, ἐὰν ἀπὸ ἑσπέ- 
ρας ᾷσῃ, τιθέμενοι τοῦτο σημεῖον τινός. ἘΝ ἢϊς Ἰαίᾳ6 76 ααδίαοῦ ΘΟΙΏΪΟὶ 5ΘΏΔΙΙ, 
86 Ἰθνιίθῦ Θοραρί], [ἃ ἸΘρθηαϊ οἱ αἰ ρι θη]: Ἣν μῦς διορύξῃ βωμὸν ὄντα 
πήλινον, Κἂν, μηδὲν ἄλλ᾽ ἔχων, διατράγη δύλακον " ̓Αλεκτρυὼν τρεφύμενος ἣν 
ἀφ᾽ ἑσπέρας ἼΑσῃ, τιθέμενοι τοῦτο σημεῖον τινός. Οὐυοά γεβίϊαϊ, ϑύλακον, οἵ 
ΤηΘίΓ ΠῚ ΓΘΒΔΓΟΙΌ οἱ ΘΘβα τ ̓αναῖ. ὅδὲ1ς δἰϊδπη τῶοχ ΒΊοη -᾿ τί δὲ καὶ ϑαυμαστὸν, εἶ 
ὁ μῦς τὸν ϑύλακον διέτραγεν, οὐχ εὑρὼν ὅ, τι φάγῃ ; ὙΠΘορΓαϑί. ΟΡ. Χν]. 46 
ΘΌρΘιΒ 0η6 : Καὶ ἐὰν μῦς ϑύλακον ἀλφίτων διαφάγῃ, πρὸς τὸν ἐξηγητὴν ἐλθὼν, 
ἐρωτᾷν τί χρὴ ποιεῖν. Ψιάθ ἀοοίαπη τα, ΤΑΠΘΘΠΌΓΟΡΙΙ ποίη δα Τογθηΐ. 
ῬΒΟΙ,. ἵν. 4. 26. αὶ πο αυοαὰθ ἰοοα Ἰἰαυάαῖ, 564 Π1}}} 46 νϑυβι 5 ΒΒ ρ᾽ 88. 
Νρα ααυϊδσαισαπη βαθο αἱ Τ)αρογίο δὰ ΤΠΘορῃγαβϑίαιη. Θύλακος, αἴ ποίαπι 6ϑῖ, 
ῬΓΙΠΊΔΠ 5ΘΙΏΡΕΙ Ρῥιοάποὶί ; 1ῃΒΙΡΏΙ ΘΙ ΟΟΥΓΙρίι5 δϑὺ Ατιβίορμᾶη15 ἰοοὰθ Βδη. 
1294. 

ΧΙ]. Βδιίοθωιυβ ἘΠ], ΕἸ. Ρ. 158. Αν γὰρ ἀποθανῇ εἷς τις πονηρὸς, δύο ἀνέφυσαν 
ῥήτορες" οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἐόλεως ἐν τῇ πόλει, ὥστις ἐπικαύσει τὰς κεφαλὰς τῶν 
ῥητόρων, κεκολόπευκας, τοιγαροῦν ῥήτωρ ἔση. τος Ῥ]Ιἴοη!ϊ 580 τἰ{π|οὸ τοῦ αὐτοῦ 
ΕΠ θα πηι γ ἴῃ Οὐθοο ΘΟ δοὶ πηϑτρίηθ, Ρ]δίοηὶ ῬΠεα. ἴῃ Τιαἴϊηο, θοῦ Ρ᾽Ὸ νβ βοὴ 6 
βυηΐ τΔηΐατῃ : “Ηἰο αιοααθ Ἰοσυϑ ᾿η Ρ]αίομθ ΤΘΡΘΡῚ πο μοί. (ὐθῖθ θα 
δχϑίαί πθη88 ἴπ ῬΏΘατο πθαὰθ ἴῃ Ῥ]άοπθ. ΜΒ. ἴῃ Μαβ860 ΒΡ ΔΉ Ώ160 βορναίαβ 
Πμαθοῖ τοῦ αὐτοῦ, «ἀοϊηάθ6 ἀνέφησαν ῥήτορες" ---- ἰόλεως ---- κεκολλόπευκας τι "γὰρ 
οὖν ---ο, ὅδῖη σοάδχ ἃ]]1α͵5 Ο δηΐοιο οι] τοῦ αὐτοῦ φαίδ. πΟῊ σἸηηῖπο ΔΌΠΟΙΓΘ- 
Το ἃ νϑυιϑι τ ΠπΔ1π6, Ρ] οι 5. Θ586 (ὐοτ]οὶ Ἰοσππὶ 6 ῬΏδοηΒ ἀδϑαηίυηη,. (ὐθσίᾳ 
δαηξ σοιηϊοὶ 8]16} 05. νίθυ 8 νϑυθα, ᾿1ἃ 1ῃ νΘΙΒ5 αἰρογθηάα: ἂν γὰρ ἀποθάνῃ Εἷς 
τις πονηρὸς, δύ' ἀνέφυσαν ῥήτορες" Οὐδεὶς γὰρ ἡμῖν ᾿Ιόλεως ἐν τῇ πόλει, “Οστις 
ἐπικαύσῃ [““Ῥτεβίαι ἐπικαύσει.᾽ ἀ. ΗΠ. 8.1 τὰς κεφαλὰς τῶν ῥητόρων, Κεκολλό- 
πευκας. [“Ν, Δηφροά, ΒεΕΚΚ, ρΡ.108. τὼ Οοηΐ, “ΒΟ ΒΊη65 ρ. 142. 5, Β.᾿ 6. Η. 87 
τοιγαροῦν ῥήτωρ ἔσει. ΑΥΙΒ465 ῥτῸ υδίμπονν "15 ἴ, 11. Ὁ. 222, (1. Ρ. 134, 4.) 
ὥστε καὶ τοὺς ῥήτορας ἡσυχίαν ἔχοντας ὡς τὰ πολλὰ παρείχετο. ὥστ᾽ εἶ μὴ καθ᾽ 
Ἡρακλέα, κατὰ γοῦν τὸν ᾿Ιόλεων, ἦν ἐπικαίων (ἐπικάων τοοῖ6 6ἀ. [πη1.} ὧς τὸ τοῦ 
Κωμικοῦ ῥῆμα, τὸς κεφαλὲς τῶν πλειόνων, 4αοα αἱ πατππτὴ τη 6115 ν]ἀθίυν αυδτα 
τῶν ῥητόρων. Νοαιθ ἀδϑιηΐ ἰοθα Ὁ: Ῥ]αῖο (οπηϊοιι5 οὐ Ῥ]αίοηβ Ῥ ΠΟ βορῃΟ 
οοηΐαπάαιίαν. ϑυ]ἀη5: Παρουσία. λέγεται οὕτως ἐπὶ τῆς τῶν παρόντων δαψιλείας, 
ὡς καὶ ἐν Πλάτωνος Φαίδωνι" ὡς καὶ νῦν ἔχομεν παρουσίας. Τ78ῖ ΒΘ ΠΕ 7105 1η1{10 
ἀδίβοξιϑβ ; αθηι οἶδ ῬΙθύβοπαβ δ Μωη Ρ. 297. αἱΐ : ““ Ῥ]αἴομῖθ ἰοσυτι ἃ 
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8115. νϑ!τὰ ΤΠ] πα! δ τ].᾽ Τοροπάυτῃ εχ Ῥμοῖῖο Μ5. Φάωνι, Ῥρνιβοίδῃ ΧνΠΠ]. 
Ρ. 1188. 12. Αἰεὶ, ἡράμην πόλεμον πρὸς τοῦτον, καὶ τούτῳ. Πλάτων περὶ 
λάγιος " πρῶτα μὲν Κλέωνι πόλεμον ἠράμην. ΜΕΙ]ΘΙὴ 56]Τ6, 418 510 Ιδῖ8 1615, 
δαΐϊ ΟἹ ἀ6 δὸ Ῥίαίϊο Ἰοουΐυβ. 81. ΤϑρῈ; Πλάτων Περιαλγεῖ. “Ὃς πρῶτα μὲν 
Κλέωνι πόλεμον ἢράμην. εῖθα 5αηΐ Ιρ5118 ροδίςθ ϑ] σι 115 θοάθπι τηοᾶο, 410 
Απβίορμδηθθ Ναῦ. 549. Ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων᾽ ἔπαισ᾽ εἰς τὴν γαστέρα. 

ΧΙΠΙ, Αἱ τὰ, ἀοοιξβίτηβ ΟΥ̓ γε θη ῬΟἢ], Ο}115 ΘΓ ἸΠἸοτιθῆ, Ἱπρθηϊαπη, ΠατηδηΪ- 
[ἀΐοπι 5 ΒΡΊΟ10, αὔΠᾶΤῚ Ρ8 0110 ΤΩΔΊΟΥΘ ΠῚ ΟὐΓαΠῚ ἴῃ ψ ΘΙ ΒΙθ 8. ἃ ῬΙΌΙΔΓΟΙΙ ΟΥ̓ ΟΩΘ 
αἰδεϊπρι θη 18. Δ ΠΙθυ5585 ! ΤΙ συ παπ8 ΘηΪπὶ δῖ ἸΠίθρτΙ νθβιβ, ἃὰϊ [ΠΔΡΤηΘπίδ, 
4υαογαπι νοῦ Θοάδιη οὐἀΐηθ οἰϊαπίαν, αὰ0 ἃ ροξία βουϊρία βυπηίΐ, ἰθρα παν, 10] 
Ῥαΐο (Δ]18 τ ρτηθηΐᾶ ἃ ΟἸϊαΠ115. ΟΥΑΙ ΙοηΘ αΠΠσθηΐο βορατδηᾶα. 106 Ψιταΐθ 
ἽἍΜΟΓΙΔΙΙ Ρ. 442, Ο, “Ὅση πέφυκε κἀφ᾽ ὅσον διέρχεται, εϑί νϑῦβι8 (Εἀϊροαϊϑ Ευ- 
ΤΊρΡΙάδῖ, αυθα βαθΙηἀ1πᾶν1ὶ ΜΙ Ξρτάν 8, Ἐγοΐ, ρ. 768. Β. ἀλλὰ πειθὼ καὶ χάρις 
ἐνδιδοῦσα πόνον ἡδὺν ἃ ὧς ἀληθῶς κάματον ὑφηγεῖται. Ηἰς ἰυ, νἱν ργεϑίδ ηΕ1: 51Π|:, 
πόνον ἡδὺν καὶ ὡς ἀληθῶς εὐκάματον, ῬᾶΓΙΪΠῚ ΤΘοΐθ, ΡΑΓΙΪπ 566 18, ΘΟΓΓΙΡῚ8. πε 

σϑπάϊιπ) ΘηΪπῚ πόνον ἡδὺν ὡς ἀληθῶς κάματόν τ᾽ εὐκάματον 6Χ Εὐηρ. ΒΆςΟΝ. 66. 
Ἐπηθηάδίθ ἰθοιαν ἰάθη νϑῦβὰβ 46 Τταηα1]Π]ΠΠ[ἰαῖ6. Ὁ. 467. 10. δῇ 56η1 φϑῦθῃά. 
ΤΕΒρ. Ρ. 794. Β, 564 ῬΙΜΙΟΞΟΡΕΙ γοΡθ]5 ΡΘιτηϊχίυϑ, Τῃ (ὐοη980]. ρΡ. 117. Δ. 46- 
αἰβὰ οὐ νϑίβαπη, Θεὸς δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ αὐτὸς αὐτῷ, ἀδιηάς σὺ σοὶ, 4:5 
Βεασυσηίαν, δά ῬΓΟΒΆΙΩ ἀείταα!ϑ, Ὑερατω αὐτῷ ἀεϊεπάμπιη ογαΐ, υὐροίβ νδτῖα 
Ἰεοῖο εχ αὐτὸς “μαία, εὐ σὺ σοὶ δἀάθηάαπι, τί 511 Ρᾶτοαϊα ΒορΟΟ 5 (Εα. Τ᾿ 579. 
Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί" ΌΙΪ ΟὈΪΐΘΡ ποία, δὲ ἃ Ῥ]αΐΆτοΠο ἀ6- 
[θη], ΑΠτὰ αυεθάδηὴ ἐνυ]υθπιοαὶ ΠΟΙΔΙΒ Ροίθραη. δὰ ποῃ ἰδηῖ εεί, Ἠὸοβ 
ΘΗΪΠῚ ΘΡΓΌΓΟΒ δαΐ ΙρΡ86 Ρ6ῈΓ [6 81) ΘΟΓΓΘΧΙΚ[], ἃιχΐ ΘΟΥΓΙΡΈΠ4ΟΒ. ΤΩΟΠΘΌΙΒ5 1η ΠΟΙΪ5, 
αυδ5 αὖ ὈὉτανὶ ρϑυῖθχαβ εὖ ραΌ]ΠΙ665, ΟΠΠΠ65 ἀοΟΥ τηθουμὴ οχορίαηϊ. Θυδ 6σὸ 
ἀθάο, ΒρβοιτηἸη]8 ἰοοο βυβηοϊδηΐ : ΙΘοίοτΙθι1.8 σουίθ τηθὶβ Ῥ]οῖϊατα 5ρθτο. ΟἿΠῚ 
ΘΏΪΠ ΤΌΘ ΟῚ δουτηθη οἵ ἱπρϑηϊ, [6]1οἸταύθα. 1ῃν 1{155111 [ἢ 8110 Δ ΠΟΞΟΘΓ,ῸΒ, ἢπι- 
7866 ἸΔΌοτΙΒ Ια ετη, απ ΞΟ]απὶ ἱπααβίτία εἰ ΡδιΙΘητ8, ἃΐ ΒΌΤη Π}11ΠῚ ΤΩΘΙΊΟΙΙΟΪἃ 
4υδήδπι ἐοηβίαϊ, (0118 τοὶ ΘοποΘββατη ἰτὶ ΔΌΡΌΓΟΓ, 

424---480. ὅ6Πο]. οὐ γὰρ ἐν ἡμετέρᾳ γνώμῃ τὴν τῆς λύρας δέσπιν ἀοιδὴν 
ἐδωρήσατο ᾿Απόλλων" οὐ δυναταὶ ἐσμὲν ἡμεῖς αἱ γυναῖκες ποιήματα γράφειν" 
ἐπεὶ τάχα ἂν αἱ γυναῖκες ἀντεκωμῴδουν τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἑαυτῶν φύσιν ἐπήνουν, 
κατὰ τὸν τοῦ λέοντος μῦθον. Λέων γὰρ ἰδὼν λέοντα ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀγχόμενον ἐν 
γραφῇ, εἶπεν, καὶ ἡμεῖς εἰ ἤδειμεν γράφειν ἢ πλάσσειν, ἔμπαλιν ἂν οἱ ἄνθρωποι 
ἐτίθεντο ἀγχόμενο!: ὑπὸ λεόντων. 

᾿ 

' 
Ι ͵ 
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» βιβσιχαῦψθς κχρταρσστττν 



ΟΥΚΝΘΤΙΟΘΝΕΘ. 

ΘΡΘοΙν [Π6 βονυουαὶ [ΌΥΤῺ5 ὈΥ τ αἰοἷν ἃ τ 15}. ΤΠΔῪ Ὧ6 ΘΧΡΙ 5564, 
Δθδηϊηρ δηα ἀογϊναύϊοι οὗ [η6 νου σκάφος ὃ 

{ϊνο {πὸ ἀαίθ δηα μἰϑίουυ οἵ ὑπ Αυροηδαῦο Θχρθαμίοη. 
ΕῸΡμ διαπτάσθαι. ὙΥ̓ΏΥ 15 διαπτᾶσθαι ΟὈ] ΘΟ οπ 16 ὃ δίαϊα Ῥοτ- 

ΒΟΠ 5. ΔΙοΙΠἸθηΐΒ. [5 ἵπταμαι ἃ ἴογι Κποτῃ ἰο Αὐϊο τεῖίοιο Ὁ Π]π8- 
ὑγαΐθ {Π6 τιθύδ ρον 8] 86 οὔ ὑπ6 πο. 

ὙΥ δῦ 15 ὑπ6 τἸηοάθι ἢϑ8η16 οἵ ο] 185 ίαία 105. σϑορυαρ!οδὶ ρο- 
ΒΙ 0101. 

Ἐ ΧΡ δίῃ {π6 ρῬοβιύοη οἵ [ἢ 6 5 γιαρίοσδαοβ δηα {Π6 οΥἱοῖη οἵ [6 816. 
ΟΙτα Δ|]Π βοηβ ὅο ὑῃθιὰ ἴῃ {π6 ρορίβ. 

δοδῃ ν. 2, ὙΥ̓́μαῦ 15 {Π6 φαϑηθν οἵ κυάνεος ὃ 
Ῥοβιύίοη οἵ Ῥϑιίοῃ ὃ 

Τοιβθσ 15}} θύνθθηῃ ἐρετμῆσαι δια ἐρετμῶσαι. 

15 μὴ ΟΥ μηδὲ ΘοΥΓΘΟΙΪΥ ΤΌΠΟ θα Ὀγ μήτε ὃ 

ὙΥμαῦ τϑαάϊησ ἀο65 ῬΟΥβοη βιιρροϑῦ Ὁ. ἀρίστων 1ῃ ν. ὅ. ἃπα ΜῊγ ἢ 

Βόδῃ ν. 6. [5 {π6 ἢυβύ Τοῦ δι} 1551016 ἴῃ οὔθ θ᾿] θο8 ὃ 
Το σῇηὰῦ ροτϊοα ἄοο5 ῬΌΥΒΟῚ τοίου Π6 Βα ὈΒουιρύϊοι οἵ πο 1οΐδ ὃ 
δύαϊθ {Π6 ἴΌγοβ οὔ {Π6 ἀδίϊνο. 
ὙΠ 616 15 0Π6 γῆ Ἰωλκία ὃ 

ἘΣ ΧΡΙίΙ {Π|6 βίου Δ] ρα ἴο ἴῃ ν, 9. 

ΥΥαῦ 15 ἐΡΘα αΘ ΠΟ] 10 1164 1 {Π6 ρτοϑοηῦ ραν ΟΡ 16 ὃ 
ὙΥ8αῦ οἄβθ ἄοϑθϑ ἁνδάνω ρονϑῃῦῇ (ἀἴνα {π6 φῥυϊποῖραὶ ραγίβ οὗ {Π8 

γΘ1Ὁ. 
ὙΥμαῦ 6]]1ρ515. 15. ἀπ], Ὀούῃ ἴῃ ατθοὶς δῃα Τιαθίη, ΔΙΤΟΥ νου. οὗ 

τηούϊοη ὃ (αἷνα ᾿πβύδῃοοβ. 
ὙΥμαὺ οομδύχποίϊζοη ἀο65 ὑπ6 το]αῦνο ρυοποσῃ ᾿θίνθθη 0 ΠΟΙ 

Δατηϊῦ ἢ 
ὙΥΠαὐ τηθαμῖησ ἄο65 ΤΟ] 5] ΘῪ ἀβϑῖσῃ ἰὼ ἦπου ὃ 
(οίβ ἃ ραββᾶσθ ρΆγ8116] ἰο ν. 14, 1. 
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ΥΒδῦ οᾶδ6 ἄοο5 αἰσυμνάω ἰαῖκα αὐἴθον [Ὁ [5 ἴδ ἃ νοι οὗ ᾿ποααθηξ 
ΟΟΘΌΘηοο ὃ ὙΥΒαὺ ἃγθ 18 ἀογίναίίνοβ ὃ Οἷνα δὴ ἰπναύϊοη οὗ [μ6 
ΘΟΠΒΟ οἰ] ΟΗ. 

Τ)ϑῆμηα βωμὸς, ὅρκος, δια πίστις. 

ῬΘβοῖγθ {πο Ἰάΐουι : ϑεοὺς μαρτύρεται, Οἵας ἀμοιξῆς ἐξ ᾿Ιάσονος κυρεῖ. 
Εγοι τυ μαὺ γον Ὁ 15 ὑφεῖσα ὃ 
ὙΥΒαῦ 15 {Π6 ἴΌΓΟΘ οἵ ἐπεὶ, ΔρΡΡΙΙΘα ἴο {τη6 ὃ 

ὙΥμαῦ 15. {Π6 88] οοπδίγπούοη οὗ οἶδα, γιγνώσκω, αἰσθάνομαι, δια 
ΒΊΑ. νου 5 Ὁ Οἴνο 1ηυϊ δῦ! 5 ἔγοπὶ ὙἹΓΡΟῚ δηα ΜΠ]τοη. 

ΠΙυβίγαία {πὸ 86 οἵ πέτρος ἃπα κλύδων ΔρὈ]16α ἰο Μεάθδ. 
1η ἀκούει νουθετουμένη φίλων, ὙΠαὺ 15 0Π6 σομῃδίχαοϊοη ὃ 

Οὐ νβαῦ πυτθοΥ5 δηα οΘη 6 Υ5 ΔΥ6 σφε δη νιν ὃ 

Ὑγαὺ 15 ἀτιμάσας ἔχει πιϑρα ἴογ ἢ [Ι͂ῃ π|χαῦ ἩΥΙΘΙ 15. {15 Ιἀἴοπὶ ἔγο- 

ααθρηύ ὃ 

Τὸ πῇΠαὺ Τ απ ρυθροβιθϊοῃ ἀο65 ὑπὸ οΟἴθῃ δΉΒΎΤΘΙ ὃ 
ΤΠ|πϑύταΐα [π6 οομδίν. ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. 

ἘΧΡΙ ἴῃ {π6 ἀρραιθηῦ 80] θοῖβηλ ἴῃ βουλεύσῃ 87. 
ὙΥΠαὺ 15 ᾿πΡ]16α ἴῃ τι νέον ὃ ᾿ 

Τὸν 5 ἀνέχομαι σΘΏΘΙΆΙΠΥ οοηδίσαοα ὃ (ἴνα οχδμρίθβ. ὙΥαὺ δ᾿ 6 
{16 ΡΥ ΪΠΟΙρα] ραυίβ οἵ 0Π6 νου ὃ 

δίαίθ [π6 Ορ᾿ μΙοη8 οὐ οοτηπιθηΐδύουβ ἡ ὕπ6 πιθϑηϊησ οἵ τύραννον ἴῃ 
ν. 41. ϑοδῃ [6 ]1η6. 

ὙΥμαὺῦ 15 0Π6 61110515 ἴῃ π6 ρῇγαβθ καλλίνικον ἄσεται ὃ 
ον ἄοθ5 Ῥούβοῃ δοοουσηῦ [ῸΣ μ6 ναυϊοῦβ τθδαϊηρθ ἄσεται ἃηᾷ 

οἴσεται ἴῃ ν. 44 

Το ἰβυ ρα δι Ὀούνθοῃ ἐχθρὰ δῃηα ἔχθρα : τροχὸς δΔηα τρόχος. 

Τὴ σι μαῦ 56 0865 (065 ὅδε ἔΓΘΟΘΗΌΥ οὐου  ΟὈΟρΡανΘ Ὁ 1 ἀῖὸ ἰὼ 
Τ αἰϊη. 
1 ταῦ ρΘου] 7 5688 ἃ. 6 φιλέω ἀπ απὶοὸ πο ὃ 
Ἤτον ἅοθ5 ἡσυχίαν ἄγειν ΔἸ ν ΤΟΣ ἡσ. ἔχειν ὃ 

γγΠαὐὺ 15 π6 σονθυῃηχθηῦ οἵ σοῦ ἴῃ ν. δ] ἢ 
Τὸ πῇ]ιαῦ αἰα]θοῦ ἀο65 ὀπαδὸς ὈοΙοπο ἢ 

ὙΥ ΙΝ. τϑδάϊηρσ 18. ὈΓΡΘΙΘΥ 6, δοοουαϊησ το ἘΠ]ΙΉ516υ, πιτνοῦντα, 
πίτνοντα, ΟΥ πιτνόντα Ὁ 

Ποῦ 15 {π6 οὐἱοΐη οἵ ὑπ6 ρῇγχαβο, τὰ δεσποτῶν κακῶς πιτνοῦντα ὃ 

ὙΥΠπαὺ 15. ὑπ οοΥτθϑροπαϊησ Τμαὔϊπ ρμγαδ6 ἴο εἰς τοῦτ᾽ ἐκξέξηκ᾽ ἀλγη- 
δόνος Ὁ 

Τη ἵμερός μ᾽ ὑπῆλθε ν. ὅδ. ΠΥ οδηποῦ μ᾽ Βαμα [Ὁ μοι ΥὙΥιαὖ 15 {πμ6 
γψαυϊοτιβ τά !ηρ' [ἢ γ. ὅ7 ἢ 

Τ]αβίγαΐα {16 ᾿πἰθυγοραίίνα 86 οὗ γὰρ ἴῃ ν. ὅδ. ΟὈΙρᾶγα {86 
Ταῦ 1αΙοιη. 

ταοσστοςς το πτρωντο ταν τς, 
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᾽αῦ 15 {π6 σοῃδύγπουϊοη οὗ παύομαι ϑ Ῥ:δὐϊπούϊοη Ὀούνγοοῃ {μ6 80- 
{ἰνα δΔῃη4 τ]4 416 γοἱοθ5 ὃ 

Ὑνμαῦ ἀοο5 {πΠ6 Θχρυ βϑιοὴ ζηλῶ σε ᾿πρ]γ ὙΥΠαῦ 15 {π6 οἰ ΠΠρβἱ5 ἢ 
ΜΙδηύοη οὔμουβ οὗ 5: Π}1} 81 Προτί. 

ὙΥΠαὖ οα86 ἀο Αὐὐϊο τυῖῦοΥβ ἔρΘα ΘΠΟΪΥ π186 ΤῸ. {π6 νοοαϊϊνοῦΡ Οἰνθ 
ΘΧΔΙΊΡΪ68. 

ὙΥμαῦ 15. {ΠπΠ6 τηϑδηϊηρ' οὗ εἰπεῖν δεσπότας τόδεῦϑ ὙΥΒαύ που]ᾶ δεσπό-. 

ταις ἸΏΡΪΥ ἢ 

Οοιηρανα [Π6 πιϑᾶσθ οἵ φθονέω δη ρ}αγ0ο. 
Τῃ μὴ πρὸς γενείου Μ Πδαὺ 15 πη ἀογβίοοα ὃ 

ὙΥΠαῦ 15 {πὸ οοηϑγαούϊοῃ οὗ κρύπτω Ῥϑ᾽ 15 1Ὁ {Ππ6 5816 ἴῃ 1, αὐ] ἢ 
ὙΥΠαῦ 5 186 τηθϑῃϊηρ οὗ πεσσοὺς ἴῃ ν. 67 
ὙΠ δῦ ρατύ οὐ 1π6 νϑὺ ἰ5 ἐλᾷᾶν Ρ ἘΕχρΙαίῃ 105 ΤΟυτη δ ϊοη. 
Τιβυ ποῦϊοη Ὀούνγθθῃ εἰ καὶ ἃηα καὶ εἰ: ΔΡΟΪΥ Ὁ ἴο ν. 74. 
Οη σι δῦ Ῥυϊποιρίθ 15 ὑπ6 ααῦ. τιϑϑ 1η ν. 74. μητρὶ διαφορὰν ἔχει 
ὙΥΒαὖὺ βθηβθ δηα οοηϑίχποίοη μἃ8 λείπεσθαι ὃ 

ΟΟμΊΡᾶτ 6 [Π6 τι868 οὗὁ {Π6 νυ 5 ἐξαντλῶ δἃιηα θαλαι)"ο. 
Π]αβίγαΐα ὕΠ6 πι565 οἵ πρὶν ψιἢ {Ππ6 ρογίδοῦ, 801... ἃμα ΡΓ68. ᾿ηῇη. 

Τὸν 15 εἰδέναι ΤΟΥ Π]Θα ὃ 
ὙΥΠαῦ 15 {Ππ6 οοπϑίσποίίοῃ οἱ ἁλίσκομαι ὃ“ ἷνα {Ππ6 ὈΥΪΏΟΙΡΑΙ ῥαγὺβ οἵ 

{π6 νου. : 
Τὸ σι αῦ 15 κέρδος ΒουηούϊΠη65 ΟρΡροβϑᾶ ὃ 
ΤΠηΔοΥ τ μαῦ ἸἸπ 1 τα 108 ἃγ6 {Π6 [ὈΓΠ15 ἐς δηα ἔσω Θῃρ]οΥοα ἢ 
ὙΥΠαὺ βθηβοβ ἢδ5 {π6 ν. πελάζω ὃ 

ὙΥΠαύ Κιηα οἵ νϑὺ 15 δρασείωϑ ὙΥ̓αὺ οἷα55 οὗ 1 μαὔϊη γου5. ἀο685 1 

ΤΟΒΘΙΔΌ]6 
ὙΥΠμαῦ οομδβίν. ὰ8 [Π6 ν. κατασκήπτω ἢ 

ὙΥμαὺ 15 188 τηϑίγα ἴῃ ν. 9ὅ. Βαᾳ64. ῷ Οὐηβύγιοῦ ἃ 80816 οὗ 1. ὙΥ̓μαΐ 
αἸαἸ οῦ 15 ᾿Ἰαἰτοάπορα τὴ ᾿ὖ ἢ 

Τη ᾿Παὐ 56 η86 15 πῶς ἂν θα, ῬΑΡΌΟΌΪΑΡΙγ Ὀγ ἘΣΤΙ Ι 68 ὃ 
ἘΠ ΧΡ] δῖα Ὁπ6 6]110515 1 τόδ᾽ ἐκεῖνο ν. 97. 
ὙΥΠαὺ 15 ΟΌΒον 8018 ἴῃ κινεῖ κραζίαν, κινεῖ δὲ χόλον ὃ 

ὙΥΠΒαῦ 5θη8685 Πὰ5 {Π6 ν. σπεύδω ἢ 

Τὸ ταῦ ἀἸα]θοῖβ ἄοθβ [π6 ὀομιραγαύϊνα ϑᾶσσον Ὀρ6]οησ ὃ ΠΡ ε 1085 
ΤΟΥ] ΌΟΗ. 
ΤΟΙ. πο 85. {Π6 56η8685 Οὗ φυλάσσω Ὶ ἴῃ {Π6 δοῦ. ἃη μι]. νοΐοϑβ. 

αἴνα ἰπβίδηοθϑ ἔγοιη {Π15 ραν οἵ [Π6 ἤἥρστιο ἀναστροφή. 
ἘΧΘΙΩΡΙΗῪ {6 ΘΧΡΙΘββίοη νέφος οἰμωγῆς. 

ἩΟῪ ΤΏΔῪ νγὙ6 ΘΟΠΒΙΔΟΥ ἀνάψει ἴο ὯΘ τιβοα ἴῃ ν. 106 Ὁ 

δύαύο {16 ΟΡ μΐο"5. Οἵ ΟΥΕ105. οα. ὑΠ6 ΟΥΠΟΡΥΆΡΠΥ ἀηα ἀογίνδυϊοῃ οὗ 

ἀμπλακία. 

αἴἶνα ῬγΆ116] Ῥαββαροβ ἰο ν. 119--121. : α]80 ἴο 122---ἰ 25. 
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ὙΥ 15 1Ὁ ΠΘΟΘΘΒΔΙῪ [0 Τϑδα μεταξάλλουσιν ἴῃ ν. 121] ἢ 
ὙΥΠαῦ 15. Ῥϑοι αν ἴῃ [Π6 ΤΟΥπιδύϊομ οὗ ζῇν δα χρῆσθαι ὃ 

ὙΥΥ ἀο65 Ῥουβοη οὈ]θοὺ ἰο οὐθένα ἴῃ ν. 128 ὃ 
αἴνο ἐπ ρἤγαϑ65 [ῸΥ {πη δϑαδοτι, οἱ 07 δραβοη, ὅζο 
Ὑνμδὺ 15 86 5θη86 οἵ {Π6 Δοὺύ. ἀπέδωκεν ἴῃ ν. 180 Ὁ 
Ὑνπαῦ αυδητν ἄο65 γέραιος Δ Πη10 ἴῃ ΔΠΑΡεαϑῦϊο Ὑ 6 Υ86 ἢ 

ον σοῦο ατθοίδῃ γϑϑιἄθηοθϑ οοηβίποίθα ἢ 
ὙΥμδῦ 15 6Π|ὸ ἀἸβυποίοη Ὀθύνγθθη συνήδομαι δηα ἐφήδομαι ὃ 

ΘΡΘΟΙγ ὑπ νατίοιιϑ γθϑα]ηρ5 ἴῃ ν, 198, δηα ὑπ6 ξουτηδίϊοη δηα τηθαῃ- 
πο οἵ ὑπαῦ τὰ Ιο ῬΟΥΒΟη [88 δἀορίθά. 

(δη {π6 τϑρϑυοη οὗ γὰρ Ὀ6 νἱπαϊοαίοα ἴῃ ν. 139, 1403 
ἘΣΧΘΙΩΡΙΗὟ {π6 Ῥϑου αν ροβιύίοη οὗ {86 ργοποῦῃ μου ἴῃ ν. 144. διά 

μου κεφαλᾶς φλοξ οὐρανία βαίη. 

ὙΥΠαὐ 15 {Ππ6 φαδηθν οὗ ἰαχὴ, ἰαχέω ὃ 
15 μέλπω δἰνγανβ τι56α [0 ΘΧΡΥΘΒΒ 700 ἢ 
Ἐχρίδιη {π6 Ἔχ ρυθββίοη τᾶς ἀπλάστου κοίτας ἔρος. 

Τὸ ψῇμδῦ αἸαἸθοῦ ἃγα ἔρος Δηα γέλος δἰ] αΐδ} 6 ὃ 

Ἑχρίδιη 1π6 Ἔχρυθϑϑίοη ϑανάτου τελευτή. 
ἘχρΙ δίῃ {π6 1Ἰη6 κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου. διτιοῦ τηθαπϊηρ οὗ χα- 

ράσσω ὃ “ 

αἴνο {π6 τηϑδηϊηρβ οἵ συνδικάζω δια συνδικέω, 

Ὑγμπαῦὺ οὐἰμοὺ [Ὀγ Πδ5 δύρομαιϑ (ἶνο οΟΥΠΟΥ Ἰηϑίδῃοθϑ. 
ἘΣΧΘΙΡΠν {π6 Τα] ΟΤὴ αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους ν. 16. πα σῖνθ 

{86 Π|θγ 8] τηϑαῃῖησ' οἵ διακναιομένους. 

Ὑγπαὺ ρβοῦ! αν ἔοθοα 4065 γε οἷνο ἰο {π6 γοίαίν ῬΡΥΟμΟαη ἢ 
δῦ 15. Ῥϑοῦ]ιαν ἴῃ {Π6 86 οὗ ἀπενάσθην ὃ 
Ναῖὴα {πὸ ρϑύβοη Δ] 464 ἰο ἴῃ ν. 168. 
Ὑγμαῦ ἅτ 6 {π6 τηϑϑηϊηρ δη ἃ ΘΟμβ  αΟΌΟη οὗ οὐκ ἔστιν ὕπως ὃ 
Ττδηβίαία πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν ἔλθοι; Τ)᾿δυ Πρ 58} πῶς ἃπᾷ 

πως. . 

Ὑνμαύ ρατὺ οὗὨ {Π6 νου 15 μεθείηῦϑ Τηθγθποθ Ῥούσθοῃ {π6 δοῦ. ἃπᾶ 
τηϊᾷ. νοῖοθ ἴῃ 56η86 δ:η4 οοηβί  ΠΟΌΪΟΙ ὃ 

Τὸ ψῇδὺ 15 τὸ πρόθυμον Θαπϊνδ]οηῦ, ν. 179 ὃ 
Το Ιβυησ 58. {Π6 56.565 Οὗ πορεύω δοῦ. ἃηα πᾶ, 

ὙγΠμαὺ ἄἀοε5 ΒΥαπΟΚ ΡΙΌρΡΟΒΟ [ῸΣ σπεῦσον ἴῃ ν. 1849 [5 {818 πθ- 
ΘΟΒΒΔΓΡῪ ἢ Ι 

αἴἶνα ᾿πϑίδμοθβ οὐ 1π6 Ιαἴοτη φόέξος, εἰ πείσω. 
ὙΥΜΒδὺ σονουη δέργμα ἴῃ ν. 190 Ὁ 

Ὑγμαὺ 15 ΕΠΠ5] 6 γ᾽ 5. ορίπίοη οὗ [86 ἔοτιβ ὁρμάθω, ἁμυνάθω, διωκάθω, 

ὅτο. ἢ 
ΤΟΙβυϊ στ 5}. {Π6 56 1565 οὗἉ ϑαλία, εἰλαπίνη, δεῖπνον, δαίς. 

ὙΥμαῦ 15 1μ6 ἀπ βοραθηῦ ἴο ὧν ἴῃ ν. 200 ὃ 
Ευγὶρ. Μρά. Η 

πττν "5: σττογ τυχεχοιυσιρχυραν. τ ταφεγανο σα τς “Ὅτε σ- το--- 

β 
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Ποὺ 15 ὑΠ| τηθύγιοα! ἔθη [Ὁ ν. 206 
Ὑγαὺ πιοίχθ 15 ν. 208 ἢ 

ὙΥΠαὐ 15 ὉΠπΠ6 86η86 οὗἉ τὸν ἐν λέχει ν. 9209 ἢ 
νμαῦ 15 Ὁπ6 6Π10515 ἴῃ τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν ὃ 

ὙγΥαῦ ρατύβ οἵ βαίνω μᾶνθ ἃ ὑγαηβ᾽{1γ8 Β56η86 ὃ 
ΠΙαβίγαϊθ ὉΠ6 π88 οὗ νύχιος ἴῃ ν. 214. 

ὙΥαῦ 15 ὕπ6 τηθϑῃΐηρ οὗ πόντου κλῇδ᾽ ἀπέραντον 218 ὃ 

Οομῃδίταθ δα δχρ δίῃ {Π6 11π65 2106--290, 
. Νοίύϊοα {Π6 ρϑου αι Β6η86 οἵ κτάομαι. Ἰ)ογϊναύίοη οὗ ῥᾳθυμία ὃ 
ἴῃ ν. 221. νυ οὶ τϑδάϊηρ ΔΡΡΘδΥΒ. ὈΓΘίουΔ 16, ἔνεστιν οὐ ἔνεστ᾽ ἐν ἢ 

ἃπηα τὴν ἢ ὙΥ̓αὖ τηθύνῖοα] ὀϑοη ΔΡΡ]165 ὕἢο ὑπ6 Ἰαύίου ὃ 
Εἴνο 1ηϑύδῃοθ8 οἵ ὕστις δέῦοι ἃ Ῥ] αν] δηὐθοθάθηΐ. 
δίαία ΕἸ]τη5] 6 γ᾽5 Θδποη τϑϑρθούηρ' {π 86 οὗ πρὶν πιθα ὑμ6 Βα] απ ο- 

{ϊγ8. 

Ηὸον 15 ἤνεσα τιϑ6 ἴῃ ν. 29 ἢ 

ΑΥ ἀστὸς ἃῃα πολίτης ΒΥΠΟΙΥΙΏΟΙΙΒ ὃ 
ον ἀο γοῖι τϑηᾶρυ οἴχομαι ὃ 

Ἐχθαριν {Π6 ΘΧΡΡ ββῖοι ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα. 
Το ἡ μοι 15 γιγνώσκεις καλῶς Δακο δ ἢ ἢ 

ὙΥΠαῦ νου ἴῃ ] μα ΤΔΥ ΟοΥτοϑρομα ἴο ἐκξαίνω ἴῃ 29]. κάκιστος 
ἀνδρών ἐκξέξηκε ὃ 

Ῥβοῦ]αν 56η86 Οὗ φυτὸν ἴῃ 298 ἢ 

15 Ὁπ6 ρᾷταβο πόσιν πρίασθαι ΔρΡὈ]16α ἴο ἃ γνγοτηδῆ, ἴῃ σΟμ στα ὙΠ 
Οτθοΐδῃ οὐδίοιηϑ ὃ ΕῸΤΠ πρίασθαι. 

ϑοδῃ {πὸ 1ἰη6 λαξεῖν" κακοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον κακόν : ἃπἃ ΘΧΡΙαΐῃ 
{πὸ ἴΌγο6 οὐὁἉ {Π|0 τϑρϑυ 10 κακοῦ ---- κακόν. 

Ἐουὰ {Π6 ν. ἀνήνασθαι. 

ὙΥ αὐ 15 {Π6 56η86 οἵ οἴκοθεν ἴῃ γ. 241 ὃ 

ὙΥ Βα 15 Ὅπ6 οοιμπῖοι [Όγτὰ οὗ ὅτῳ Ὑγιαὺ τϑδαϊηρ ἢδ5 Ὀθρῃ Ῥτο- 
Ροβοα ἢ 

Δ ραπίηρβ δηα ἀθυιναύϊοη οἵ {Π6 νγογὰ ἄση ὃ 
ΒΥ σαῦ οαποη οὗ ῬοΥβοη 15 πρὸς ἥλικας τραπεὶς ταοῦα οογγροῦ (π8η 

πρὸς ἥλικα τρ. ἴὰι ἃ ἸΔΙΩΌΙΟ 11η6 ἢ 

Τλιϑυμούοι. Ὀθύνγθθη λέγουσιν ἡμᾶς δῃηᾷ λ. ἡμῖν ὃ ιν {6 οἱααϑῦ. 

1ηϑύδϑηος οὗ {16 ΤΌΥΙΏΘΥ Ῥῃγβθοϊορυ. 
ΤΠΠαβίγαία ὑπΠ6 Ῥἤγα86 παρ᾽ ἀσπίδα στῆναι. 

Τυδηβὶαΐθ ἀμ ΒΌΡΡΙΥ ὑμ6 6]]1}0518 1 24. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἁυτὸς πρὸς σὲ 
κἄμ᾽ ἥκει λόγος. 

Τ)ουϊγαύοη οὗ ὄνησις ὃ 

Του ναἰϊοη ἃηα τηϑδηΐηρ' οὗ λελῃσμένη ὃ 4130 οὗ μεθορμίσασθαι ὃ 

ἘΧρΡΙ αἱ {π6 ἴΌτοΘρ οἵ ὑπ6 τᾶ, νοΐοθα ἴῃ ἀντιτίσασθαι. 
Ηον ἀο γαμεῖν δα γαμεῖσθαι αἰ Υ ἴῃ {Π|610 ΔΡΡΙΙο οι ὃ 
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Ηον ὕμθη οἂῃ γοὰ ΟΧρ]αῃ Οὐ οογγθοῦ ν. 264. τὸν δόντα τ᾽ αὐτῷ 
Φϑυγατέρ᾽, ἥν τ᾽ ἐγήματο ὃ 

Ιῃ ν. 260. φόξου πλέα, ἔγοτη νγμαῦ ΤΌγμὶ οὗἩ {μ6 84]. 15 πλέα Ρϑ' ὙΥΒαΐ 
ΟΥΠΘΙ ΤΟΥ Δ. 6 ὑπο 76 ὃ 

Ἐχρίδῖη {Π6 οομηδίν. οὖ ν. 266. κακή τ᾽ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορᾷν. 

αἴνα ᾿πβίδηοϑϑ οἵ {π6 1πῆη. δἰξοι δα]βοίίνε8. 
ὙΓτγδηβὶαΐα ὅταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδικημένη κυρῇ. 

Ὑγμαΐ ρατὺ οἵ ὑῃ8 νοῦ 15 ἐκτίσει 209ῦῷΡ Τιϑυϊηούϊοη θύσῃ {ἢ 
δοῦϊνα δπα τὴ146]6 ὃ 

Ὑνμαῦ 15 ὕπ6 οὈ]θούϊοη ἰο ϑαυμάσω 85 ἃ {αὐ.9 
Ἰυχρίδιη ὑπ6 ῬΘοῦ]Υ ἔΌΓο6 οὗ {Π6 ἃ ί]ο]6 ἴῃ ΔΌσαρὺ δα 65568. 
Τ)ιϑυπούϊοη Ὀούνγθθη ϑυμόω δἃπα ϑυμοῦμαι ὃ 
ἘῸΣ ταῦ 15 εἶπον τι564 ἴῃ ν. 274 

Οῖνα {86 βυιοῦ μηθϑηϊηρ οὗ βραξεύς. 
Ἢονπ ἀο γοῦ το πμαογν ὀὐκ ἄπειμι ὃ 
ΕΎοηὶ παὺ ν Υ Ὁ5 ἃ. 6 ἐξίασι ἃηα ἐξιᾶσι Υοϑροούν ον ἀουϊνϑα ὃ 
1) 1ϑὑΠηρ 15}. θύνγθθη κάλως ἃπα καλῶς : ὕμως διῃα ὁμῶς. 

Τὸ σψ]δῦ ἀΙα] θοῦ 15 ἕκατι ΤΟΙ τ θα ἢ 

Βύαϊα Ῥουβοη᾿β ΟὈ]θούϊοῃ ἴο {π6 τϑαάϊηρ περιαμπίσχειν ἴῃ ν. 384. 
1) ογινδύϊοη οἵ ἀνηκέστος ὃ 

15 ἀπέχθεσθαι ΘΟΥΥΘΟΙΥ Δοοοηὐααϊίοα ἢ 
Νοίύϊοο {π6 ἰφαϊοϊοου ἴῃ ν. 289. 
Τὴ σῇδῦ 56115685 15 ὕπ6 ρογῖ. οὗ ἐργάζομαι τιϑοᾷ ὃ 

Τιβυ συ 51. δοουγδίθὶγ Ὀθύσθθη διδάσκω ἃπα διδάσκομαι δοί. δηᾷ 
τη 416 ; δηα οοῃβίγαθ ν. 297. παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. 

(ἴνο ᾿ηϑίύδμοθϑ οὐ {Ππ6 Ῥ]ομ βίο τπι86 οὗ ἄλλος. 

Τὴ πυιῇηδὺ ΕἸ 5 15 ὑπ6 Όγττ ἀλφάνω Τοαμα ἢ ὙΠ αὐ 15 ὑπ6 2. δου. ὃ 

ὙΥαὺ ναυϊουβ Τοδαϊηρ' 15 Του πα ἴῸν σοφὰ 800Ὁ ον 15 τ ἰο 6 
δοσοπηϊθα [ῸΥ ὃ 

Τὴ τιμαὺ τοϑρθούβ ἅο ἀχρεῖος δια την ϊ[5, ποικίλος ἀμ σαγῖι5 ἀστθο ὃ 

1) ϑυϊπούϊοη. Ὀθύνψθθη φαίνω δια φαίνομαι, φοξέω ἃ φοξέομαι δοῖ. 
δηα τη]α. 

ΤΟΥ νδύϊοιβ ἃΠα τηθδηΐηρβ οὗ προσάντης δπα πλημμελῆς ὃ 

ὙΥμαῦ ρατὺ οὐ {π6 νου 15 ἐξέδου ν. 810. ΥὙΥ̓αῦ 105 τηϑδηϊηρ ὃ 
ὙΥΠαῦ 15 18μ6 [Ότοα οἵ οἶμαι υϑθα Ῥγθη οὐ! ]]γὉ ὙΥ̓μαῦ 1,αὐΐϊῃ νου 

ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ ἴο 10 ἢ 
Ἑχρ αῖη {π6 Ῥῇγαβα εὖ πράσσειν. 

Τὴ {π6 Ῥῇγαβα κρεισσόνων νικώμενοι ν. 516. ψμδὺ 15 [86 61110515 15 
1}}15 γϑδάτηρ' οουγθοῦ ἃ5 Δρῃ0]164 ἰο Μίοαθδ ἢ 

ὙΥΠαῦ 15 ῃ6 ἀογιναίίοι οἵ ὀῤῥωδία ὃ 
Οη σ]ιαῦ ὈΥΪΠΟΙΡ]6 15 αὕτως ἴο Ὀ6 ργοίουγθα ἴο αὔτως ὃ 
ὙΥμαὺ 56 η565 ἃπμα οοηβίγ οὐ] 5 μ88 εἴσω ὃ 
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Ὑγμαῦ γτϑδαϊηρ μβὰθ ὈΘΘὴ Ργοροβθα [ὉΓ μὴ λόγους λέγε ἴῃ ν. 522 ὃ 
Ὑν Βαῦ που]Ἱὰ Ὀ6 ὑπ ἀμΠδυθμοβ ᾿ῃ 56η86 ὃ 

710 π|αῦ αἰἸαϊοοῦ ἀοο5 ἄραρε ὈΘΙοηρ Ὁ ΡΘΟΙΥ Οὗπου ΤΌΣ5. πϑ6α ὈΥ͂ 
86 Αἰίϊο8. 

ὙΥ ΒΊΟΝ 15 ΡΥθ θυ 016, κοὺκ ἔχεις τέχνην, ὕπως μενεῖς ΟΥ μένῃς ὃ 
ἘΧΡΙαἴα δηα ᾿]αβίγαία θη ατθοῖκ δπᾶ 1,αὐϊη πυϊύουβ ὑπ6 6]]ΠΠρύϊοα] 

ῬὮγδ86, μὴ πρὸς σὲ γούνων. Τηδίδῃποθ 8ῃ οιηθηθεαίϊοη οὗ ἃ ρϑβϑαρθ ἴῃ 
1πΠ6 ΑἸοοϑῦῖβ ὈγῚ Ῥούβοη ; ἃπᾶ {πΠ6 ὀδποῃ ΠΡΟῚ ΜΜΒΙΟἢ 10 ἀΘρΘ Πα. 
Ηον 15 ἀναλοῖς ΤΟΥΠχ6α, ν. 826 Ὁ Ἠὸον ἐξελᾷς, 527 ὃ 

νι ταῦ 15. πόλις ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ἴῃ ν. 800 ΟἸρᾶΓο ἃ ρᾶϑϑᾶρθ 
ἴῃ ΟἿο, 
Ὑν1 νι μοῦ 1,αὐ. ν. ἀο65 χράομαι ἈΡΎΘ6 ἴῃ 56η56 ἃπα σΟΠΒΟΓΟὕΙΟῈ ἢ 
νιοὶ τοϑάϊηρ ἄοο5 ῬΟΥύβοη ργϑίθυ, ὠσθήσει ΟΥ ὠθήσῃ ὃ δῃα ΜἘΥ ὃ 

ὙΥμαῦ 15 ὍΠ6 ἀϑᾶσα οὗ μὴ δῆτα ὕ 

ΠΙαυβίγαίθ. {π6 ρϑου]ίαν 1ἀϊοιη ἴῃ ν. 888. ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοικας, ὦ 

γύναι. ὙΥ̓αῦ ρῃγαβο ἴῃ Τα] ΘΟΥΓΘΒρομ δ ἴο ὄχλον παρέχειν᾽ ΥὙΥ̓αΐ 

15. ὡς ἔοικας ἴογΥ ὃ 

Τὸ σι πᾶῦ αἸαϊθοῦ 0685 φευξούμεθα ῬΥΟΡΟΥΥ Ὀοίοησ ἢ βοδῃ ν. 899. 
Τιβυρ 151. ὉΠ 6 ΒΘ η565 Οἵ ἀπαλλάσσω ἃ ἀπαλλάσσομαι. 

αν {ἰιθ 56.865 Οἵ ἀφορμή. 

ἜΣΧΡΙ 655 ἴῃ αὐθοῖὶς υἱαᾶθο Ἠ16 6777. 
ὙΥΠαῦ 15 ῬΟΥΒΟΙ᾽ Β ΤΟΠΊΔΙΪς ΟΝ {Π6 ΡΤ 886 ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς ϑεοῦ ἢ 
δη γοὰ ριοάαοθ δη ᾿πβίαποβ [τΌτὰ ἃ 1, αὔϊη τι Υ οὗἁ δῃ ΙΔΙΟΠι Β᾽ τη 118} 

ἴο ὧν φόβος μ᾽ ἔχει ν. 8δ7 Ιν 

Τ)ουιν αἰϊοη οἵ προξενία ϑ 

διαί ψ παῦ 15. ΟὈΒΘΥΔΌΪ6 ἴῃ {π6 οοηδίχγαοίοη χθόνα σωτῆρα κακῶν 
γ. 9501. ; 

αἴνα Ῥᾶγ 8116] ΘχδΡ]65 οἵ ὑπ 6 βχρυβθββϑίοῃ κλύδωνα κακῶν. 

ΒΌΡΡΙΥ {μ6 6}}10565 ἴῃ ν. 866. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα. 

ὙγΠαῦ 15 γοδαπαάδηὐ ἴῃ ν. 570 Ὁ 
Τιβυϊρ αἸβἢ [86 56η8685 οἵἩ ἅπτω, δοῦ, ἀπ τηϊά, 

ΓΥδηβίαίθ ν. 578. ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα. ἀαἰνα 1π5 

βίδῃοϑϑ οὐ οὐμθι ῬΆΡΓ]ΟΙΡ]65 5: ΒΔ ΠΑΡ αδθᾶ, 

ϑόδη νν. 576, 577. 
Εχρίαΐϊη {π6 ρα !μ 016 οα ἡ Β1Οἢ {π6 πηθίγο ἴῃ ν. 8581. πο θοῦ 
Ἐοττη ἴπ6 γ. ἔστρωται. 

ὙΥ μαῦ [ΟΥ̓ 5 οἵ 16 Δοοαβ. μ85 γέλως ὃ 
ΘΌΡΡΙΥ ἐμ 6] Π 0515 ἴῃ ν. 88, κράτιστα τὴν εὐθεῖαν. 
δύαῦθ {π6 ΟὈ] ΘΟ Οἢ5 τ 10) μαν ὍΘ ἀτροα ἀσαϊηδὺ {π6 τϑαᾶτηρ οὗ 

ν. 986. ἡ πεφύκαμεν Σοφαὶ μάλιστα. 

ἘΧΡΙαΐη {πὸ ἔΌΓο6 οἵἉ {π6 ρῇγαβο καὶ δὴ τεθνᾶσι ν. 887. 
Τ)ουϊναὐΐϊοη ἃηα πιθδηῃϊηρ οὗ ἐχέγγυος ῷϑΦ ΥΝ αὖ Β᾽πΆ]] αν ΤΌΤ οχ βίβ ἢ 
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Τὴ νυ ἢδὺ 56 156 15 πύργος βοτηθίϊτηθ5 πι8664 ὃ 
Ὑγ10}} τι μαῦ ἔθηβ65 οὐ ὑΠ6 ᾿1πῆῃ. 15 μέλλω οοηϑίτιϑά ἢ ὃ 

Ἰιϑυϊπούϊοη θύσῃ εἶμι πα εἰμί ὃ 

Ὕο νχαβ Ἑκάτηϑ Ὑγμαῦ ΠΟΥ αὐ! θυῦύθϑ ὃ 

Τη τ ῇηδὺ 56 η565 816 χαίρων ἃ! κλάων ορροβαᾶ ἴο Θδοῖι οὔπου ὃ 
ϑοδη ν. 599. 
15 ὄφλειν οΥ ὀφλεῖν {π6 οογγϑοῦ τηοᾶβ οὗ δοοθηναδίϊου ὃ ὙΥ̓μδῦ 15 (Π6 

ΤΩΘΔΉΙΠο' οἵ γέλωτα ὄφλειν ὃ (Οἷἶγα ἃ 51121181 186 οἵἉ ἀοῦθο ἔγροτα Ηοσδοθ. 
ὙΥῈο ἃγ6 τηθδῃὺ ὈΥ τοῖς Σισυφείοις ὃ 

Τὴ τμδῦ 56η86 15 γάμοι τι564 ὃ 
ὙΥΒαῦ 15 1π6 61110515 δηα {π6 τηϑϑῃϊηρ' οὗ πρὸς δέ ὃ 
Π]αβίσαῖθ ἴσο Ηοτύδοα ἃπα ΟνἹα {ὑπ ὑόν ἴῃ ν. 411. ἄνω πο- 

ταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαί. 

Οοπδίχαθ ἃπα οἷν ρϑ1Ά116] ᾿ηβϑύδποθβ οὐ {86 Θχρυιθββίοῃ πίστις ϑεῶν 
ν. 414. 

νμαῦ ργθνῖοιβ Θχϑιηρ]6 οὐου85 οὗὨ [π6 οοῃβίιν. οἵ ἔχω ἴῃ ν. 420 
(ἴα ᾿πλιὐαθ!οη5 ἴσοια Ηούδοα οὗ π6 ΟὙὐθοκ οοπδίγαοίίοι, Μοῦσαι 

ληξουσ᾽ ἀοιδᾶν ν. 422. 

Τὸ νι μδῦ αἸα]οοῦ ἀο68 ὑμνεῦσαι ὈδΙοηρ ὃ 
ατνο δηοί μον ΘΧδμ016 οὗ {Ππ6 το πημάδηου οὗ ἐν ἴῃ ν. 424. 
ὙνΒαὺ γρϑάϊηρ 'ηὴ Ηογδοθ 18 Θοηιτηθα ὈΥ ὑπ6 Θχρυθϑβίοῃ Φοῖξος 

ἁγήτωρ μελέων ὃ 

ὙΥΒαῦ ρϑύβοῃ 15 ἀντάχησ᾽ ἄν ὃ 
Οἷήα τηβίδμοθϑ δηδίοσουβ ἰοὸ {Ππ6 Ῥ]οπᾶϑτη κοίτας λέκτρον, ν. 486. 

Ἐχρ αἴ ἰμ6 86 οὗἉ {π6 δα]. ἴῃ αἰθερία δ᾽ ἀνέπτα. ὙΥμαΐ ρατὺ οὗ ἐπ6 
ΨΟΙῸ 15 ἀνέπτα ὃ 

ΠΙΒυ]ηρ15}} θούνσθοῃ ἀλλὰ ἃηᾷ ἄλλα: παρὰ διῃᾷ πάρα: βασίλεια ἀρά 
βασιλεία. 

ὙΥΠαῦ 56 η56 85 ὑπ6 ραγῦ. παρόν ὃ 
Ὑτδηβίαο ἐκπεσεῖ χθονὸς ν. 4519 ὙΥΒαὐ ρατὺ οὗ ὑπ6 γϑὺ 15 10 
Τὴ {π6 1άἸοπὶ μὴ παύσῃ ποτὲ Λέγουσ᾽, Ἰάσων ὡς κάκιστός ἐστ᾽ ἀνὴρ, νυ δῦ 

Ῥατὺ οὗἉ {Π6 νϑιὉ 15 παύσῃ ὃ Νούίοθ δ θιηθηδίϊοῃ οἵ {118 ρᾷβϑεσβ βὰρ- 
σαβίθα Ὀγ ΕἸ]Π,5]6Υυ. 

ΑἸρΡΊ οἶδα ὑμ6 ρῆταβα πᾶν κέρδος ἡγοῦ ν. 4δδ. 

Ῥοϊπῦ οαὖ {πΠ6 Ῥϑου ΣΙ ἴῃ Π6 οοηβίν. οὗ ν. 458. σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις 
μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ Κακῶς τυράννους. ὙΥ̓Παῦ ρατὺ Οὗ {Π6 γε} ἰ5 ἀνίεις ὃ 

Ἐοτπι ἀπειρηκώς. ὙΥ̓Βαῦ ῬΘΟΌΪΙΑΥ Β6η86. 5 1Ὁ Ὁ ΥὙΥΒαὐ οὐποὺ γευὸβ 
ΤΩΔΥῪ 6 οοπιραγοα σπῖἢ 1ὖ ἢ 

15 {Π6γ6 ΔῃΥ αἰβυπούοῃ θύσῃ ϑράσος δα ϑάρσος ὃ 
Τὴ τι ναὺ 56η86 15 λυπήσει τι564 ἴῃ γν. 474 9 

ΕῸΥ ταῦ 15 ν. 476. πούϊοθα Ὀγ {π6 δηοιθηΐβ Οδη σοῦ φῬτοᾶπορ 
ΟΡΠΘΙ γΘΥΒ65 Π8}016 Το ὑπ6 βϑιηθ ορ]θούϊοῃ ὃ 
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Το βυϊησ 5 Ὀδύνγθθῃ αὐτὸς ἃπᾷ ὁ αὐτός. ΕῸΣ τμαῦ 8 ταὐτὸν ραὺ ὃ 
αἷνο Ῥγ8116] οχϑηιρ]θ5. οὐ ὑπ φοῃβίν, ἴῃ ν. 48. πρόθυμος μᾶλλον ἣ 

σοφωτέρα. 

ὙΥΒαῦ 15 {π6 τπθϑῃΐηρ' οὗ ταῦθ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν παθὼν ἴῃ ν. 488 ὃ 
Τηβίοδα οὗ οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν, Εἰ ϑεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι, 

᾽ν. 492. ψιπαῦ που] θα τϑδα ἴῃ θρῖο ροθίγυ ὃ 
ΜΜδηΐοη βοπιθ οἵ ὕη6 ποιῃϑ ἡ Β1ΟῚ. Ὀθίηρ' πηᾶβὸ. ΟΥἹ ἴδπι. ἴῃ ὑΠ6 51η6'. 

Ῥθοοῦλθ πθαΐθι ἴῃ {Π6 ῥυγ. 

Ὑνμαῦ τηθϑηϊηρ' Δηα οΟηδίγ. Π85 σύνοιδα ὃ 
ὙΥΠαῦ 15 0Ππ6 τηθαηΐηρ' πα ἀουϊναύϊοι οὗ κεγρώσμεθα ν. 497 ὃ 

αν {π6 ἴογοθ οὗ μή τι ἀπ γε ἴῃ 11π6 ὅ00. δοκοῦσα μή τι πρός γε σοῦ 

πράξειν καλῶς. 

ϑοδη ν. ὅ01. ὙΥΠαὺ ρατὺ οὗ {π6 νϑὺ 8 φανεῖ ὃ 
ΥΥ̓ μαῦ 15 ΟὈ] οὐ Ομ Ό]6 ἴῃ ὑπμ6 τ γύμτη οὗ ν. ὅ0ὅ. δέξαιντό μ᾽ οἴκοις, ὧν 

πατέρα κατέκτανον ὃ 

γγΠαῦ 15 ὕπ6 61110515 1η ν. ὅ09 ἢ 
Ἑ ΧΡΙαη {π6 οὈ]θοίϊοη ἴο ὑπ6 γϑϑάϊησ οὗ ν. ὅ10. ἔθηκας ἀντὶ τῶνδε" 

ϑαυμαστὸν δὲ σέ γ᾽. 

ϑόοδη ν. 512. αἴνο {Π| Τ]65 ἴον Π6 ροβιύϊοῃ οἵ ἃ βῃουῦ σονϑὶ Ὀθίοτα 
ὃ. τησΐα δηᾶ ἃ ΠΙαπ]α." 

Τῃ σψ]ιαῦ 56η86 15 1Π6 Θχρυθβϑίοῃ καλὸν ὄνειδος 1568 ἴῃ ν. δ1]4 9 

ΒΌΡΡΙΥ {π6 6]]10515 ἴῃ ν. δ]. 
ὙΥΒμαῦ Ῥθοι δ: τηθδηϊησ ἄο65 χρὴ ὈΘ681 ἴῃ ν. ὅ18. ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν 

διειδέναι ὃ ΟἸΐα ἃ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΙ Πρ ΘΧΔΙΏΡΪ6 ἔοτα π6 ΗΠ Θουθα. 
αἴνα Ρᾶ 8116] ραβθαρθβ ἰο νυν. ὅ16---ὅ19. 
ὙγΠαῦ ἰ5 16 απδηῦ. οἵ {Π6 ν. ἰάομαι ὃ 

ἘΧΡΙ ἴῃ ἐπ6 Ῥἤγαβθ ἴῃ ν. ὅ24. ἄκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραμεῖν. 
χρη {π6 [Ότο6 οἵ καὶ ἴῃ ν. δὅ26. ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν. 

ὙΥΒαῦ ρθουν πηθϑηϊηρ Πἃ5 ϑήσομαι ἴῃ ν. ὅ82 ἢ 
ἘΧΡΙ ἴῃ {π6 σομδύσγποίοι ἴῃ ν. ὅθ4. μέίζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

Εἴληφας ἢ δέδωκας. 

ὙΥμαῦ 15. ΟὈβουν δ ]α ἴῃ Ἑλλάδα γαῖαν ὃ 
ἰνα Ῥγ8116] ραββαρθβ ἴο νυ. ὅ40. ὅ42. 
Ῥτιοάποο ᾿πβϑίδηοθϑ Οὗ {πὸ οοηβίυ. δείξω σοφὸς γεγὼς ν. δ48. 

᾿ ὙΥΠαὐ ἰ5 ἔχε πιϑθ4 [ὉγΥ 1ῃ ἔχ᾽ ἥσυχος ὃ 

Αοοοσπῦ [Ὁ μ6 ναυΐουβ γϑϑάϊπηρβ εὐτυχέστερον, εὐψυχέστερον ν΄. 

δδὃ. 

ὙΥμΐοἢ ἔοττα ἄο {π6 ἐτασὶο τυ ῦοΥ8 ΡΥ θίου, ἐχθαίρω οἱ' ἐχθραίνω ὃ 

ΒΥ σ]αὐ 6458 5 ὁ αὐτὸς ΓΟ] πο ἢ ὙΥ̓μαῦ 15 ΕἸΙΤΑΒΙ ΘΒ ΓΘ ΑΚ Γ6- 
Βρθούϊηρ ταὐτό ὃ 
ὙΥ μαῦ ρατὺ οὗ {π6 ν. 15 εὐδαιμονοίην ὃ 

ἘχρΙαΐῃ {π|6 οοῃμϑίχ, οὗ {Ππ6 ᾿τπη ρου βοηαὶ δεῖ. 

Ἢ 

ὡ: 



ΩΕΒΤΙΟΝΒ. ἘΜ 181 

Τὴ σπμαῦ 61] ρύϊοα] 5686. 15 λύω βοιηθίϊπηθθ υϑοα Ὁ Ῥχγοάποθ 8η 6χ- 
δυΊΡΪ6 ἴὰ τ ϊοἢ {Π6 61110515 15 Βα ΡὈ]16. 

ΟἸύα ραβϑαᾶρϑδ ρ818116] ἰο ὅ78---ὅ7ὅ. 
“ ὙΥδὖ 15 88 αϑαδὶ οομδίν. οὗ διάφορος ϑ 15 ν. ὅ79. ἦ πολλὰ πολλοῖς 
εἰμὶ διάφορος βροτῶν, δι! Θχοθρύϊοη ἢ ἝΟγ6 1ηδύθηοθβ οὗ Ὁπ6 τορϑυοη οὗ 
πολύς. 

Ὑν αῦ 5θῆ865 85 [86 ν. αὐχέω ὃ 

Ἐχρ δίῃ ν. ὅδ. ἕν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος, δη ἃ ΒΌΘΟΙΠΥ ὑπ6 νϑυΐοιβ 
ΤΘϑαΙηρ5. 

δύαϊα ὑπ6 Ῥυϊποῖρ]6 οὗ Ε]ΠΒ]6 γ᾽5 Οὐ] θούϊοη ὑο ὑπ6 γοδάϊηρ οὗ ν. ὅθ4. 
γῆμαί με λέκτρα βασιλέως. 

Τη νυ. 600. 15 οἶσθ᾽ ὡς μετεύξει ΘΟΠΙΟΣΙΙΔΌ]6 ἰο {π6 θα] οοπδίχποίΐοη ὃ 
Τοιβυιποίϊοπ θαύνθθη αἱρέω διηα αἱρέομαι, διοῦ. δα τά. 

Ὑγμαῦ ρατὺ οἵ {ΠΗ ν. 15 αἰτιῶ 
Ἦτον 15 ὑπ 86 οἵ γαμοῦσα ὉΥ Μοᾶρε, 606. ἐο Ὀ6 ΘΧρΙ]αἰπθα ἢ 
ὙγΠδῦ βθηβθ5 πᾶν {ΠπῸ 86]. ἀραῖος, δια ἄφθονος ὃ 

ὙΥΒαῦ 15 {π6 6]110515 ἴῃ ν. 609 ἢ ὡς οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα 
Οἷία ρ818116] ᾿ηβίδῃοθθ. Ῥρου] δ} τηθϑηϊηρ οὗ κρίνομαι ὃ 
ΒΡΘΟΙ σου αϊη δα ]θούϊνϑβ τυ ἢ τ 101} εἰμὶ 15 γα]. 
ἘΧΡΙ ἴῃ {π6 οὐδίομι 81]. 6α ἴο ἴῃ ν. 618. ξένοις τε πέμπειν ξύμξολα. 

Ηον ἀο γουῦ [οΥὰ δίδου ὃ 

(αν Ῥδβϑᾶραδ ρΡ818116] ἰο ν. 618. 
ἙΟΥ͂ ἀπωθεῖ δα ἀλγυνεῖ. 
Του ναίίοι οὗ ἐξώπιοοϑ ὙΥΠαῦ 15 {π6 σον 86 ὃ 

Ὑγμαῦ ραυὺ Οὗ [6 νϑυῦ 15 γαμεῖς ἰῃ ν. 626 δοδῃ {8 11Π6. 
Οἰἱνθ βχϑιαρ65 οὐ {π6 πϑ6 οὗ {πΠ6 Ῥγ6ρ. ἐν 85 ἴῃ συ. 629. οὐδ᾽ ἀρετὰν 

παρέδωκαν ἐν ἀνδράσι. ΒΌΤΟΘ οὗ παρέδωκαν ὃ 

- ὙΥμδῦ 15 {π6 αὐδηθγ οὗ χρύσεος 
15 ὀϊστὸς οἵ οἰστὸς {π6 Αὐὐϊο ότι ὃ 
Τ)ουϊναύϊομ οἵ {π6 πδιηθ. Κύπρις ὃ 
Τ)ιϑυϊπούϊοη θθύνθθη ὀξύφρων ἀπα ὀξύθυμος. 
ὙΥμαὺ 56η86 88 πάρος ἴῃ ν. 648. ϑανάτῳ παρὸς δαμείηνῬ ΌΤΙ {86 

ν. δαμείην. 

115] πρ 15}. ἐΠ16 56 η865 οὗ φράζω δπᾶ φράζομαι, δοῦ. δα τηϊά. 
Τη νυ. 067. ἀχάριστος ὄλοιθ᾽, ὅτῳ πάρεστι, ἴῃ τ μδῦ ὁ456 σπσου]α {π6 ορῦ. 

παρείη Ὀ6 υϑοα ἢ 
ΕΣΘΗΡ ΠῪ ὑπ6 οομδβίυ, ὅτῳ πάρεστι---ἀνοίξαντα κλῇδα φρενῶν. 
Τ|Ιαβίχαΐθ {π6 τηϑύρπουοαὶ πβαρα οἵ κλῴς. 
ΟὙΒΙΘΝ 15 {π6 ρτόροῦ οοηβίγποίϊοι, προσφωνεῖν φίλους οὐ φίλοις ὃ 

Ῥοϊηύ οαῦὺ [86 ΔηΔΙΟΡῪ ὈΥ ΜΏ1Οἢ Ῥούβοη οογγθοίθα ἐπιστρωῤᾷ ἴοΥ 
ἐπιστροφᾷ ἴῃ ν. 664. 

ὙΥΙΟΙ 15 ρουϑιαρυρα 845 ὑΠ6 οἱ οϑὺ ἀτροο: Ὁ 
Η 4 

ΠΕ ΎΡ  ΨΙΨΝ ΘΟ 

-- :ο τοορνοζεσεικοχοεο: 

»“π-πυς----- -ῷ.--- 

ΕΞ 
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Ἐ]ΠαοΙϊάαΐο {Ππ6 Ἔχρυθββίοη ὀμφαλὸν γῆς ν. 666. 
ΞΡΘΟΙΥ ὉΠπ6 ῬΥΪΙΙΔΙῪ 8Πα ἀου ναῦν 56 η565 οἵ στέλλω, 
ὙΥΒαῦ 15 ΟὈΒΘΥ  ΔΌ]6 ἴῃ {π6 Ρῃγαβ6 δεῦρ᾽ ἀεί ἢ 
ἘΣΧΘΙΡΠΥ Ὁπ6 ργᾶβα εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου ν, 67]. 

ΠΙαβύραΐθ (μ6 οοηϑίν. οὖν. 678. σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμξαλεῖν ἔπη. 

Τὰ ν. 07. μάλιστ᾽, ἐπείτοι καὶ σοφῆς δεῖται φρενὸς, 15 καὶ ἃ! ΘΧρΙοἰΐνο ὃ 

Ὑγ 1} τυ μαῦ τοϑυσιούϊοη ἄο ὑπ6 Αὐ105 ραΐ γε Δἰο. τοι ὃ 
Τιϑμῃρυ δὴ Ὀθύνθθῃ χράω δΔηα χράομαι. 
Ἄν ΘΓ 15 γῆ Τροιζηνία ὃ 

(ἴνο 1ῃβύδῃοοϑ οὐ {π6 δοοιβ. δἰθϑυ 81]. ἀθυῖνϑα ἔγομ σου 5 δοῦν ; ἃ 8 
Υ͂. 684. τρίξων τὰ τοιάδε. 

Τὸ νι μαὺῦ οὐ]θούϊοη νγου]α {π6 τϑααϊηρ' 'η ν. 68. κἀμοὶ δὲ πάντων οἰὰ- 
τατὸς δορυξένων Ὀδ 11Δ016 Ὁ Υδύ [5 ᾿ ταθϑη]ηρ' οἵ δορύξενος ὃ 

Ἐουτὰ εὐτυχοίης, ν. 686. 

Νδιη6 {Ππ6 ρογῖ. δοῦ. δηᾶ τοϊά. οἵ δυντήκω. 
ΝΥ Παὺ 15 ΕἸ] 5] 6 γ᾽5 οὈ]ούϊομ ἴο {Ππ6 τϑϑαϊηρ 'ῃ ν. 698. ἤἧπου τετόλμηκ᾽ 

ἔργον αἴσχιστον τόδε ὃ 

Ἐτομλ τ Πδὺ ΤΌΤ πὶ ἀο65 ἐράω δαῖτα 105 ἔθ 5688 ὃ 
ἘὸΣ σι] αῦ ἃ ἔφυ μα ἦν ἔλθοι ΠΥ πδ6α ἢ 
Ἐχρ δῖ {π6 ρἤγαβα ἴτω νυν: αἰ ηρ 5. [Π6 56 568 οἵ νυν ἃῃά νῦν. 
αἴνα {π᾿ 5θη8688 οἵὔἩ {Π6 νν. καρτερεῖν, πᾷ ἄντεσθαι. 

αἰνο {Π6 56η8685 οὗ ἐπὶ τ 1} ἃ ἀαῦ. 
αϊνα δὴ ΘΧΘΙΏΡΪΘ οὗ ἃ οἰδηρα ἴῃ {π6 ἐοέμϑ ηιοίγζοιιδ 51τη αν ἴο 709. 

οἴκτειρον, οἴκτειρὸν μὲ τὴν δυσδαίμονα. 

ΤΙη ψ δῦ Β6η88 15 ἐκπίπτω ΘΑ ΠΘΗΥΪΥ τι86α ΒΟ] αὐοὶγ ὃ 
ΥΥ Βαῦ οὔϊιθυ οοιηρουηᾶβ οἵ ἰδεῖν (065 εἰσιδεῖν 710. ΒθΘτα ο Τ᾿ ΒΘ] 

1 56η868 
αἰνα δὴ ἰηβδίαδποθ οὗ δὶς 864 ἃ8 {πὸ ατϑοὶς οὕτως ἴῃ ΘΧΡΥΘβϑιηρ 8 

Ὑ 15}. 
Οαἷνα ὑπ6 ἀουιναῦίοη Δα 56η568 οἵ φροῦδος. 
Τῃ σὺ 56 η58 ἃΓ6 {Π6 ῬγΟποῦη8 αὐτὸς ἃπα 286 511Τ1Π|4}}} πϑοᾶ ὃ 
Νούϊοθ Μα]υγ᾽ 5 ΟὈβουν δύο οἢ {Π6 86 οὗ ἐὰν ἴῃ Βορῇ. δπᾶ Ἐπ 1ρ. 
δυαία Τλαν 68᾽5 ὁδποη γϑϑρθούϊηρ [ῃ6 οοῃδίγπούίοη οὗὨ {Π6 ραγῦ01685 οὐ 

μή: δῃα ἀἰβυϊηρ ΙΒ ὕΠ6 Β56η868. 

αἰνο Ῥουβοη᾿β δχρίδηδύϊοῃ οἵ π6 σοηβυγαοίίοη οἵ ν. 784. ἄγουσιν οὐ 
μεθεῖ᾽ ἂν ἐκ γαίας ἐμέ. ὙΥ̓́αῦ ρατὺ οὗὨ {Π6 νοΥὉ 15 μεθεῖ ἢ διαίθ {π6 ἀ- 
ἔδυθῃσα ἱπ τηθϑῃϊηρ' ΔΕ] οοηϑίχπούοη Ὀθύνγθθῃ μεθίημι δια μεθίεμαι. 

1)ο68 ν. 79ὅ. λόγοις δὲ συμξὰς, καὶ ϑεῶν ἀνώμοτος, τα] δαῦθ δρδιηδὺ 

ΔΏΥ οδθοὴ οὗ Ρουύβοῦ ἢ ΤῸ σι ῆἢηδὺ ο1885 οὗ νου β 065 ἀνώμοτος ὈΘ]οηρ ὃ 
δύαύθ {π6 νγῖουβ δῃηιθηδαϊίομβ ὑπαῦ πᾶν Ὀθ6Θὴ Ῥγοροβθᾶ ὉΥ Οὐ 168 

ἴὴ ν. 787. [0 ταχ᾿ ἂν πίθοιο. 
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ἴῃ ν. 742. σκῆψίν τιν᾽ ἐχθροῖς σοῖς ἔχοντα δεικνύναι, σιαῦ 15 [μ6 ὁ0η- 

5 αοὔϊοη ἢ 
Μοηΐΐοι ὑπ οὐβουνδίϊομβ οὐ ῬΟΥΒΟΠ δηα ΕἸ ΠΊ5]ΘΥ Τοϑρθοῦϊηρ' ὑπ6 υ86 

οἵ γΘΙῸ5 'π ὕω ὈΥ {μ6 ἰγαρΐο τυ] 6 15. 
Ϊη ὄμνυ πέδον γῆς τ. γά4. Ὑγπαὐ 15 απηαογβίοοα ὃ 

ὙΈΏ θη 15 {π6 ποπι. α86α ὈοίΌγΘ ὑπ 1πῆπ. ἴῃ ΟΥ̓ ΘΚ ὙΥΙΟΥ5 ὃ 
ὙΥμαῦ 15 π6 αυδηγ οὗἉ ὄμνυμι ἴῃ Ἡοτηον ἢ 
15 ἅγιος υιϑοᾶ Ὀγ Αἰἰο οΥὁἩ ὑγᾶσιο πυῖῦΘΓ8 ἢ 
15 ἐμμένειν ΟΥ̓ ἐμμενεῖν ῬΥΘΙΘΓΔΌΪΘ δἴου ὄμνυμι ὃ 
Τὸ τυιμαὺ ἰ5 τί πάθοις Θααϊνα!οηΐ ὃ 
ὙΥΉΠ ταῦ οα865 15 τυγχάνω ἰουπα ὃ 
ἈΑοοουπῦ {Ὁ ὑπ δρι ποῦ πομπαῖος ΔρΡ]16α ἰο ΜοΙΟΌΓΣΥ. 
ὙΥδΐ 15 {π6 ρογέ. ρᾷ85 οὗ δοκέω ὃ 
Ὑγαὺ 15 ΟὈ] οὐ Ομ 8 016 ἴῃ {86 γϑδαϊηρ ν. 768. νῦν καλλίνικαι τῶν ἐμῶν 

ἐχθρῶν, φίλαι, Τενησόμεσθα ὃ 

ἴῃ νυν. 76. νῦν δ᾽ ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίκην, ἀοὐ μ61" ΥΘδα Ἰηρ’ 

15 τῖσαι : ΙΒ Πρ 15. Ὀθύσπθθη {Π6 ὕνγχο Θομβ τ ΟΠ] 08. 
ΠΙαβύγαίθ ὑΠ6 τηϑίδρθοσυιοδὶ τι86 οὔ λιμὴν ἴῃ 767. λιμὴν πέφανται τῶν 

ἐμῶν βουλευμάτων. 

γγμαΐ 8 [π6 ῬΥΌΡΘΙ πηθδηΐηρ' οὗ πρυμνήτης ὃ 

ὙΥ Βαὺ 15 Ὁπ6 οὈ)θούϊοῃ ἰο οὐχ ὡς λιποῦσα 778 ὃ 
Ὑνμαῦ 15 ΟΌΒουν 8 ]6 ἴῃ κόσμον ἀμφιθῇ χροῖ ν. 788 ἢ 

15 {86 τϑβάϊηρ ἴῃ ν. 788. τέκνα γὰρ κατακτανῶ, ΟὈ]ΘΟΙΟΠ40]6 ὃ 

15 {μ6 1ἄϊοπι ἴῃ συ. 789. οὔτις ἐστὶν, ὅστις ἐξαιρήσεται, ἀπαβυδὶ ὃ 

Ἐχρ]αΐη {Ππ6 Θχρυθββίοη φόνον φεύγειν, ἃ Πα σἸνα ΘΧΘΙΏΡ]65. 
Ἐχρί απ {πὸ ρμγαβο σὺν ϑεῴ, 798. 
ΕῸΣ τίσει δίκην, νι μαῦ 15 1Π6 νγϊοῦβ τϑϑαϊηρ ἢ 
ΠΙαρίγαϊθ ὑπ6 τορϑυϊθοη ᾿η 80]. κακὴν κακῶς Θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη. 

Τιϑυϊπούϊοη θθύνγθθῃ τρόπος ἃπα τροπός, βρότος ἃπα βροτός. 

Ῥοϊπῦ οαὐὖὐ {π6 αἰβόγθμοα Ὀθύσθοη κοινῶσαι πα κοινώσασθαι, 
Οἷνα ᾿ηβύδηοθϑ οὐ σοῃβίχσιούϊοη 51] αν ἴο 810. σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν, 

-μὡμοἣἢ πάσχουσαν. 

Οἴνο π6 βθη865 οἵ ὑπο ν. τολμάω. 

ἘχΧΡΙαῖπ {μ6 ἔἴοσοθ οὗἉ {Π6 ραυύ]ο18. γε ἴῃ ν. 814. σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ 
ἀθλιωτάτη γυνή. 

15 116 τοϑδάϊηρσ λέξεις δὲ μηδὲν ν, 818, ἀο 6 5106 ἢ 

ὝΥ80 ψοτὸ ὑπὸ ᾿Ερεχθεῖδαι ὃ ψὩΥ 80 ΟΔ116α ἢ Ηον ᾿85 ΕΠ]ΤΆ516 Υ δα! ρα 
ἐδ που [Ι͂}ἡ τψΠαΐ 56η86 816 ΤΠ6Υ βγ] θα ϑεῶν παῖδες ὃ 

Τὸ σῇαὺ ΟἸΥ νγὰϑ [Π6 οριἐμοῦ ἀπόρθητος ῬΘΟΆ]ΙΑΥΪΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌΙΘ ἢ 
ὙΥΓῈ τ μαὺ [,αὖ. ν. ΤηΔΥ ἀποφέρξεσθαι Ὧ6 σοτηραΙθα ὃ 
ὙγΕαὺ οἴου ἀἰᾷ τὉῃ6 δηοιθηΐβ Βαρροβθ ὑμαῦ οἰπηαΐθ ἢδα οἡ {Ππ6 ἰη- 

το ]]6οὶ ἢ 
Η ὃ 

Τ τ τ ΞΞ σ Ξε ΞΟ, δὺς ξξιανς τς, ποαυτιρασησαρεσικοι οατυανκελειος:Σ. τον τα 
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ΝΠ {Π|᾿Η| ΤΊ ΘΥΒ τη {Π|6 πο θοαΤΠοοα οὗὨ ΑἸ Θη5. 
ὙνΠαὺ 15 ὕπο ἀαδηυγ οὗ ἀφύω ἀπ ἀρύω 
να [16 56η568 οἵ πάρεδρος. 
Τὸ σ]ιαῦ ΟἸὐ165 15 ὑπΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἱερῶν ποταμῶν πόλις ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΘ ὃ 
Αοοουηῃῦ ἴογ ῬοΥΒΟΠ 5 τϑδάϊηρ' ἴῃ 848. σκέψαι φόνον οἷον αἰρεῖ, ὟΝ μαῦ 

Ὦδνο Οὐπου σοιητηθηὐαύουβ Τϑιηδ θα ἢ 

Ὑγμαὺ τϑδάϊηρ 88 Ὀθθῃ βυσσρϑίθα ἴῃ ν, 852 ὃ 
ΤΠυβίχαϊα ὑῃ6 ρῇγδβο τέγξαι χέρα φοινίαν ν. 800. 

Τὴ 868. οὔ τ᾽ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, νι αῦ 15 οὔ τ᾽ ἂν ἴον ὃ 

ὙΥ̓Βαὺ 15 ὑπ6 τηϑαηϊηρ' οἵ ὑπείργασται 867 ἢ 

αἷνο [π6 πιθδηῃϊηρ' οὗ δηα ρᾶ18}16] ᾿Ἰηδύϑιποθθ ἴο ὑπ6 ρῇγαβϑα διὰ λόγων 

ἀφικνεῖσθαι. 

δόδη νυ. 878. 
ὙΥΠαῦ 15 [η6 σογογητηθηῦ οὗ ἐπ γοϊαίνο ἡ ἴῃ 882 ἢ 

Νούϊορ π6 οομπδβίσγιιούϊοῃ ἴῃ 884. νύμφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 

Οἰνθ ῬΆΧ 816] Ἰηϑίδμοθβ οὐ ὑπθ θχυρυϑββίοπ ἰῃ ν. 88. ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷον 
ἐσμέν. : 

ΤοΙβυϊ 158. {π6 56 565 οἵ οὔκουν ἃπα οὐκοῦν. 
ὙΥΠαῦ 15 ὑπ6 ααϑα ιν οὗἉ ἱέω ἃπα ἴήμι ἴῃ ἩΟπιο ἃπμα Αὐὐο ἩΤΙΘΥΒ ὃ 

αἰνα {η6 τηϑδηϊηρ85 οἵ παρίεμαι. 

ὙΥαῦ οὈ]θούϊοη ἀοθ5 ΕΣ] μΒ]6 Υ σλᾶῖκο ἰο δεῦτε 9 Δα πιᾶὺ ἃο065 Πα ΒυὉ- 
δυιίαία ἢ ' 

Τ)ιβυϊπούΐοη Ὀθίσθθηῃ σπονδὴ δπα σπονδαί. 

ὙΥ αὐ 15 ὑμ68 ἴοτοθ οὗ καὶ πολὺν ἱπ ν. 897 ἢ 
Τ)ιβθ σ15}. ὀρέγω πα ὀρέγομαι, δοῦ. ἀπ τηϊᾶ, 
ΝΝοίϊος ἘΠ]ταΒ] Υ᾽Β Θουτθούϊΐοη οἵ ν. 90]. Οἷνθ {Π6 ΌτοΘ οὗ τήνδε, 
ΘΡΘΟΙΥ {Π6 νυϊοιβ Β6η5685 1 ὙγΏ 101} {Π6 84]. χλωρὸς 15 πι86ἅ. 
Ὑγμαῦ ρῬϑυῖρῃα565 ἃγ6 Τουιηθα Ὀγ {Π6 ν. ποιεῖσθαι ἢ 
Ἑ οπὶ δῦ ν ΥὉ 15 παρεμπολῶντι, δηα τ δῦ 15 105 Τηθϑηϊηρ 

ὙΥμαὺ αἰ γθπμοθ ἴῃ βιρηϊποδύϊοῃ ἤᾶνα {Π6 ὕθῃβθβ οὗ ἵστημι δῃᾷ 105 
σοΙ ρου (5 ἢ 

Π]Ιαβίγαΐα {86 Ῥίιγαβ6 τὴν νικῶσαν βουλήν. 

ὙΥαῦ 15 [π6 τηθδῃϊηρ' οἵ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ὃ 
αἴνο Ἰηβίδμοοβ οὐ 186 Ἰαϊοιῃ ἴῃ ν. 912. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς » τῆσδε γῆς 

Κορινθίας Τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσθαι. 

ἰδαανθι {π6 88 οἵ {μ6 ργοποιῃ οὗτος ἴῃ ν. 918. αὕτη, τί Ὡν δα- 
κρύοις τέγγεις κόρας: 

ΟἸύα ἴτοῖὰ 1μαὐϊη ὙΥ ΓΟ 5. ΡΆ} 8116] Ἰηβύδῃοοβ ὅο ὑπ6 1ἀϊοπὶ ἴῃ ν. 924. 
γυνὴ δὲ ϑῆλυ. 

ὙΥαῦ 15 1Ά}6 ααϑην οἵ λίαν ὃ 
ἙΧΡΙ ἴηι [μ6 ἀ86 οἵ εἰ ἴῃ 927. 
ὙΥ ΟΝ ἔοσα ἀο {{Π|π ὑταρὶο ἩΥΥΙΓΟΓ5 ῬΥΘίθι, μνησθήσομαι ΟΥ μεμνήσομαι ὃ 
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ὙΥ μοῦ 15 ὑπ 6}11ρ515 ἴῃ 984. ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ ὃ 
Ἐόγπὶ {Π6 ἔθη56 ἐκτραφῶσι: 5Βίαία {Π6 αἰ γΘπο6 οὗ 56η86 ἴῃ ὅπως ἀπὰ 

ὅπως ἄν σὰ {ππ6 οοηΐ. 

ὙΥμαῦ οὈ]θοίϊοπβ Βᾶνα Ῥθθῃ ἀγροᾶ ἰο ῬοΙβοη 5 γτϑδᾶϊηρ οὗ ν. 987. 
οὐκ οἶδ᾽ ἄρ᾽ εἰ πείσαιμι ὃ 

αν {μ6. το οὐ ἀλλὰ ἴῃ 988. σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι 

πατρὸς Γυναῖκα. ὙΥ αὐ 15 ἀπαϑι8] ἴῃ ὑπ6 σομβίυ. οἵ αἰτεῖσθαι ὃ 

ΠΙαβίγαίο {158 σοῃδύν. ν. 948. πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽, ἃ καλλιστεύεται 

Τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν. 

Τὸ σπδὺ ἤρατο 15 {15 Ἔχρυθββίοῃ τοίουυθ, ν, 948. εὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ 

ἕν, ἀλλὰ μυρία ΟἸΐα Ρᾶγ8116] Ἰηβίδῃοθβ. [5 ὕΠ6γ6. ΔὴΥ (Ιβυ πούϊοη Ὀ6- 
ὕνβθῃ μύριος διῃη μυρίος ὃ 

ΕῸΣ πῆδῦ θηβα 15 δίδωσι πιο, 96] ὃ 

αἴνο Μαιυμιεθ᾿ 5 ΟὈβουυὐϊοηβ τϑϑρθούίηρσ' {Π6 88 οὗ ὑπ6 Ῥγοποιιῃβ ἑὸς 
8ηα ὅς. 

 ὙγΥ Βδῦ 15 ἴΠ6 5ἰσιοῦ τηϑδηϊῃρσ οὗ φέρνη ὃ 
ΒΌΡΡΙΥ ὑπ6 61}1}0515 ἴῃ μὴ μοὶ σὺ, 960. 
Οἷύα ραββᾶρϑβ ρ8 1816] το ν. 960. πείθειν δώρα καὶ ϑεοὺς λύγος. 
ἹΝούϊοθ {π6 ρθουν 165 ἴῃ ν. 962. κείνης ὁ δαίμων" κεῖνα νῦν αὔξει ϑεός. 

Οἡ ψηδῦ ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ 15 116 σθη. ϑθα ἴδον ἀλλάσσω ἢ 
γγΒδὺ 15 ἘΠμ.516γ᾽5 γϑδαϊησ οὗ ν᾿ 906. πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν 

τ᾿ ἐμήν ὃ Ἐχρίαϊη {Π6 ΡὈΓΙΠΟΙΡΙΘ. 
ΤΟΙβυ ρθη Ὀούνθοῃ καλῶς πράσσειν, καλὰ πράσσειν, καλῶς ΟΥ̓ εὖ 

ποιεῖν. 

ὙγΠαῦ ότι 15 ρυθίουσθα ἐο ζωὴ ἴῃ Αὐὐο ψυῖογ8 ἢ 
ΤΠ] αβίγαΐθ {π6 ργαβο τὸν Αἵδα κόσμον ν. 977. 

Ὑγμαῦ ταυϑύ Ὀ6 ΒΡ] 164 1η νυμφοκομήσει ὃ 

Ὑμαὐ 15 ὑπ6 ἀδυινδύϊοι 8πα υυβαῦ ὑπ 8 56 565 Οὗ ἕρκος ὃ 

ῬΥΙΠΟΙΡΆΙ ραγίβ οὐ {πῃ ν. ὑπεκτρέχω ὃ 
ὙΥμαῦ 56η88 ἅο65 ϑομο θῇ. οἷν ἴο ὀλέθριον βιοτάν 989 ἢ 
Γυδηβίαία μοίρας ὅσον παροίχει. 

ὙΥΒαῦ ρατῦ οἵ {Π6 ν. 15 ἀφεῖνται ὃ 
Εἴγνο {πΠ6 πιθδηΐπρ' οὗ μῶν τιν᾽ ἀγγέλλων τύχην Οὐκ οἶδα: 

αἷνϑ {Π6 ἀοΥιναίοηβ οἵ κατηφέω, ἀλάστωρ, λέχριος, αἰάζειν. 

ὙνΥΒαὺ σοπδύγ Οὔ 5 Πὰ5 ὑΠ6 γ. μέμφομαι ὃ 

ἘΣ ΧρΙ ἴῃ ὑπ6 Ῥϑοῦλα 56 η865 οἵ π6 νυ κάτειμι, κατέρχεσθαι 1Ιῃ 
νυν. 1011, 1012. 

Αἀάποδ ρΆγ8116] Ἰηβίδηοθβ οὐ {86 δυσυτηθηῦ οοπμίδηθα ἴῃ γ. 1018. 
οὔτοι μόνη σὺ σών ἀπεζύγης τέκνων. τ. {ῃ6 γϑυρ. 

Ἐόσὰ {Π6 νου ὄνασθαι. 

αἷνα {Π6 56η565 οἵ ἀγάλλω δἃπα ἀγάλλομαι. 

15 ἀνασχέθειν ΟΟΥ̓ΓΘΟΟΪγ δοσρηςθα ὃ 

πο ϑασσουεσοι κε τυυσιρνς, ταῦ 
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Θιαΐθ [Π8 ῬυπηΑΓΥ δηα ἀογϊναῦίνο 56Πη86 οὗ καταξαίνω, 
- Μριδοη βομὶθ οὗὨ 88 ΘΘυθμ 68. ΟὈβουνθα αὖ τπϑυ 065 ἀπά ἔὰ- 
ΘΙ ΔΪ8. 

ὙΥμαῦ θοῦ] 56 η86 85 {Π6 ν. περιστέλλω ὃ 

ΟΙύα Ἔχ ρυ 951: 00}8 51:021181 ἴο προσγελᾶτε ---- γέλων. 
Οομῖραγθ {Π6 8118} 1568 οὗ δύναμαι ἃ πα ροδϑδιηη. 
Ἧον ἀο γοῖ τϑηάθν ὅπ ρῇγαβο τί πάσχω; 
Ἡ]αβίγαῦα ὕπ6 φοηβίν. τολμητέον τάδ᾽. 

αῖνο ᾿ηβύδηοθβ οὗ ὕΠ6 186 οὗ ὕΠπ6 σθη. ἴῃ ϑχοϊδιηαίϊοηϑβ. 
ὙΥαῦ τηθϑηϊησβ Πὰ5 ὕΠπ6 ψου Ὁ διαφθείρω ὃ 

Οα ψπᾶὺ σγυουηᾷ ἀο65 ΠΕ] μλβῖ ον οἸ]θοῦ ὕο ἐπμ6 γοδάϊῃησ ἴῃ νυν. 10ὅδ, μὰ 
τοὺς παρ᾽ Αἵδην νερτέρους ἀλάστορας ὃ 

Τϑγῖν [πΠ86 ποὰῃ ἀλάστωρ. 

Ὑυ1 σπαῦ σοηδίσ. ἴῃ ΠΟΥ. τηὰγ ν. 1057. [6 οοπιραγοᾶ ἢ 
Οα σψῇὰῦ οαηοη ἀο685 ν. 1069. ἀοροηα 
Τὴ ν. 1068. ἀλλ᾽ εἶμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδὸν, ΘΧΡΙδῖμ τ16 ἴογοα οὗ 

γάρ. 

δίαϊθ ἐπ οριπίοῃ οἵ Ε]ΤΆΒΙου τϑβρθούϊηρ [μ6 ἀπδὶ Πυχηθ θυ ἴῃ νΘ Ὁ. 
Ἐχρίαῖη ἀπά Π]αβύταία ὑπ6 νγογβ ἀλλ᾽ ἐκεῖ ἴῃ ν. 1069, 
ὙΝ Παῦ 1ἴβ Ῥϑοῦϊαν ἴῃ {Π6 ΘΧρυ ϑϑίοη ὦ μαλθακὸς χρώς ὃ 
ΒΌΡΡΙΥ {ΠΗ 6] Π0515 ἴῃ ν. 1072. οὐκέτ᾽ εἰμὶ προσξλέπειν Οἵα τ᾽ ἐς ὑμᾶς. 
Οἱ ν]αῦ ῬυϊποΙρ] 15 ΒΥ ΆΠΟΙ 5 γϑδαϊηρ οὗἨ [6 δηδροϑίιο νουβ 1078, 

μείζους ἤλυθον ἣ χρὴ γενεὰν, Ορ6ῃ ἴο ΟὈ]ούϊοῃ ἢ 
ὙΥμαῦ 15 ἴο Ὀ6 ποίϊορα ἴῃ ϑῆλυν γενεάν ὃ 
αἰνα {π6 τπϑϑηϊηρ' οἵ προφέρειν εἰς εὐτυχίαν τῶν γειναμένων : δηα 1]- 

᾿Ἰαβύγαῦο ὑπ6 οοηβίν ο Ιοη. 

διαί ὑΠ6 αἀυδηθν οὗ ἀνία δᾶ 105 ἀογῖναύϊν 68. 
ΤΠ πϑύταῦθ {πὸ οοηϑίν. εἴτ᾽ ἀνιαρὸν παῖδες τελέθουσ᾽. 

Ῥϑου] αν 56 η86 οὗ καὶ δή ὃ (να ΔηούΠοΥ Θχϑιηρῖθ. 

ὙΥαῦ 56 η8685 [ὰ5 (ἢ ν. προφέρω ἴῃ 1109 (αἴνα ΟΥΘΥ ΘΧΔΙΏΡΙ68. 
ὙΥΠαὺ τϑδάϊηρ μὰ5 ΕἸ] 516 ν δἀορίοα ἴῃ 1118 ὃ 
Ηον σνου]ᾶ ἃ ρῥγοβ6 ψυῖο πᾶν ΘΧΡΥ Θ5βθα ν, 1114. καραδοκῶ τἀκεῖθεν 

οἱ προδήσεταιϑε Μρδηϊηρ οὗ καραδοκῶ ὃ 

ὙΥῈΥ 15 καὶ μὴν πηϑαϊα 0} ]6 ἰο 188 56η86 οἴ 111 ἢ 

Ἐότηι (η6 ποτα ἠρεθισμένον. 

ΟΡΙΌΡΘΥ 56η8685 οἵ ἀπήνη, ὄχος ὃ 

ὙΥμαῦ 15 ὑπ6 οοηδύγπούίοῃ οὗ {Π6 84]. ἄξιος ὃ 
ὙΥΠαῦ ραν ῦῖο]8 15 οἵΐθη δα θα ἴο τολοιπόν ὃ 

Τὴ ταῦ ῬΘΟΆΪ] 1 5686 15 εἰκισμένη υϑρα ν. 1127 ὃ 
Εαἷνα ᾿ηϑύδηοοϑ οὗ {πΠ6 οοηϑύγ πούϊομ χαίρεις κλύουσα γ. 1128. 
ῬΕΪΠΠΔΤῪ 56η86 ΟΥ̓ {Ππ6 γ. σπέρχω ὃ 

Ἐ ΧρΙ ἴῃ {Ππ6 ΡΥΪΏΊΔΡΥ ἀηα ἀου ναῦν 56 η568 οἵ σπένδω ἀπ σπένζομαι. 
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ΑἾβθο ὕπ6 ἔου πγϑθοη οὗ ἐσπεῖσθαι. 

Ὑγμαὺ σου]ὰ ΡῈ {π6 οὈ]θούϊοη ἴο ἐπ τϑδάϊηρ' κύνει ἰὴ 1188 ἢ 
ὙγΠαῦ ρατῦ οὗ {π6 πουβα αἰ τϑοίδῃ οίηθῃ σΘΠΘΓ ΑΙ ΪΥ ΟΟΟΊΡΥ ὃ 
ἘΣ ΧΡ] ἴηι ὑπ6 πνογα ξυνωρίς. 

ὙΥΒαῦ 56η86 μὰ5 ὑπ6 πηρουίθοῦ ἴῃ ν. 1147 ὃ 
Οὐοπδβύσιιθ ἃπα χα ρ]αὶπ [Π6 Ια]οτα ἴῃ νυ. 1148. οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσει φίλοις. 
ὙΥμαῦ 15 ρθουν ἴῃ ὑμ6 πογὰ ἠνέσχετο ἢ 
Ὑγμαῦ 15 Ὁ86 αὐ. οἵ αἰνέω ἴῃ ΗΘ. ἃηα {Π6 ὑγαρθαϊδη8 ὃ 
ὙΥΒαὺ ἄοοθβ ΕΠ]τΉβ]6 νυ γϑαᾶ [ὉΓ ἠμπέσχετο ἴῃ ν. 1156 ἢ μα νὰν 
ὙγΠδῦ οα86 15 εἰκώ ὃ 1Τ)θο]η6 μ6 πουῃ. 
Ὑγμαῦ βθῆβθϑ ᾶνβ Ῥθθῃ ρίνϑθῃ ἴο τένοντα ἴῃ ν, 1168 ἢ 
Μίθδηϊηρ' πα ἀογιναύϊοη οἵ λέχριος ὃ 

ὙΥΠαῦ 15 ὑπ6 οοπδύγιιούϊοη οὐ φθάνω ὃ 

διαΐα {π6 οὐἱϑίη οἵ {Π6 δβχργθϑβίοῃ ἸΤανὸς ὀργὰς ν. 1169. 

αἴνα ᾿ἰπβίδηςθβ οὐ {πΠ6 81110515 οὗ ἄλλος. 
ῬΜραδηΐηρ' οὗ ὀλολύζω ἀπ 105 ἀθγιναῦϊν 68 ὃ 
ὙΥΒαύ 15 {π6 ἴΌγοθ οὗ πρὶν στ} {π6 ᾿παϊοαῦνο ἢ 

δοδη ν. 1178. δηᾶ οἷν δπούϊου Ἰηβύδηοο οὗ ἀντίμολπος. 
ἘχρΙ δίῃ {Π6 τογβ ἀνέλκω, ἕκπλεθρος δρόμος. 
Τοιβυϊηρ 5 θούσθθη ἅπτω ἃῃα ἅπτομαι, ἐγείρω 8η4 ἐγείρομαι. 
Ἐχρίδιη {Ππ6 πὸ : ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματοο. 

Νούϊοθ. Τ]τη8]6 γ᾽ 5. ΟὈβουναύϊοη οἡ {π6 τι88 οὗ {π6ὸ ποτὰ παμφάγον 
γΥ. 1184. 

ἘΌττΩ ἵει ἴῃ {Π|6 58 116 1116. 
Ηον ἅο ῥίψαι πα ῥῖψαι ΠΥ ὃ 

ἘχρΙ απ ὑΠ6 ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΠ. γέροντα τύμξον ν,. 1206 ; δηα οἷνα 4 Ρᾶ14116] 
οη6 ἔσοιῃ Β] πα. Ἶ 

ΒΥ σ]ιαῦ 5686 15 εἰ ψιἢ ὑπ6 ορῦ. ΓΟ] ον ἃ ἢ 
. Μρδηΐηρ' δηα Ὀγτδύϊοη οἵ ἀπέσξη 1215 ὃ 
ἘΓΏ ἐπιῤῥυέντος 1226. 

Το1Βυ πρ 5). θούνθθηῃ εὐτυχὴς δα εὐδαίμων. 

Τὴ νυ. 1230. ὦ τλῆμον, ὥς σου ξυμφορὰς οἰκτείρομεν, 15 ΒΙΆΠΟΙΪΚ 5 δαὰρ- 

σοϑύιοη ὥς σε συμφορᾶς ἀοίοηΒ1016 3 

ὙΥΒαὺῦ οὐμον γθδαϊηρ' 15 ΠΟΥ [ῸΓ εἰς Αἴδου πύλας ἴῃ ν. 1251] ἢ 

ὙΥΒαῦ 15 ΕΠ] Π5]6 γ᾽5 σουγθούϊοῃ οὖν. 1284᾽ [5 1Ὁ ΠΘΟΘΒΒΆΥῪ ἢ 
Τὴ νυ. 1287. τί μέλλομεν Τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά ; νι βαὺ 

15. ΕἸΤ 5] ν᾽ Β οριηϊοη οἵ {Π6 ἔσπι6 γϑδάϊηρ ἢ 
ἙχρΙ]αῖη ὑπ6 ποτα βαλέίς. 

ὁ ΤΟ δύῃ ρ 5}. {Π6 56 η565 οἵ λανθάνω δηα λανθάνομαι. 

αἴἷνα ᾿ηϑίϑηοθϑ οὗ Γρϑυ 105 510}1181" ἴο ν. 1247. κατίδετ᾽, ἴδετε. 
ὙΥμαῦ 15 ᾿Αέλιος ἔογ ἢ ΥΥ̓Παῦ 15 115 αὐδηθν ἢ 

1ὴ 12ὅ2. 15 ὕβογ ΔΠΥ νἱοϊαύοη οὗ απδηύγ δΔοοογαϊησ ἰο Πᾶνγοβ᾽ 8 
ΘΘΏΟῺΏ 9 : 

ΞΘ υσα.υυ““ααααπθοθο 
] 

ἥ 
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Ηον 15 π6 ἴβηγ. ρθη. 9]: οὐὗἨ 84]. ἴῃ ος δοοθηἰβα 1ῃ {π6 Τ)ουΐο 
Ια] οὐ ἢ 
ΤυχΡΙ δἰ {Π6 ἜΧρυθβϑίοη Συμπληγάδων ἹΠετρᾶν ἀξενωτάταν εἰσξολών. 

ὙΥμαῦ 15 ὑπΠ6 φαδη ΠΥ οἵ δείλαιος ἴῃ ν. 1262 ὃ 
ϑύαῦα Τ)ανν65᾽8 ΘΔΠΟῊ γοϑρθούϊηρ ὑπ6 αϑᾶρα οὗ Ἰηἰουυοσαύννα ρΔΥ 016 165 

νι ῦ {Ππ6 ορῦ. δηᾶ 51]. 
ὙΥΒΙΟΙ. ἃγ6 οοηΒΙἀογθα {Π6 {π0 Θὰ" ]]16ϑὺ ρ]αγ5 οὐ Τὰ ασἱρ. ἢ μα τ ῃδῦ 18 

ῬΘΟΌΪΙΑΥ ἴῃ ὑπο 1} ρῥ]οῦ ὃ 
ὙΥαὺ 15 ὑπ6 πιρίσο οὖ ν. 1270. 5646. ὃ 
ὙΥΒαῦ πουϊὰ 6 Ὁπ6 βθηβθ οὗ παρέλθω δόμους, πὶ δηα πιπουὺ δ 

1η ο  οσδύϊοη ὃ 
Τὴ {Π6 ργᾶβα ἐν δέοντι γὰρ, αὖ 15 ὕΠ6 61110515 ὃ 
ἙΌχρ δίῃ ὑπ Θχρυ θϑβίοῃ, ὡς ἄρ᾽ ἦσθα πέτρος ἢ σίδαρος ν. 1276. 

αῖνο {16 [8016 οἵ 1πο. 
Ἧὸον ἅο γου δοοοπηΐ ἴῸΥ {Π6 Ἰοηρ' γοῦγ6] ἴῃ ἄραι ὃ 
αν {π6 ἀουιναίϊοῃ οὗ ἀθῶος ὃ 
ΟΥ̓ νῇῆδὺ νϑὺ 15 ἔρξω {Πππ δαΐ, ὃ 

ὙγΠαῦ ἰ5 {π6 οομπδίγ ποίη οὗ δράω ὃ 
αἴνα Θχϑ 0165 οὐ {π6 1αἸοηὶ οἵ κακῶν. 
Ηον ἄοο5 {π6 φαδηθν οὗἉ λύω απΠἴδν τη Ηομηθν ἃηα {Π6 Αὐἰο ροϑίβ ὃ 
ὙΥΠαῦ γραϊηρ Πὰ5 ΠΕ] λβ] ον ᾿ηὐγοαπορά ἴῃ ν. 1518. [Ὁ τὴν δὲ τίσωμαι 

φόνῳ ὃ 

Βίαία Ῥουβο 5. ΟΡΙΐοῃ οὗ {π6 οΥἸΡΊηΔ] χϑδαϊηρ οὗ ν. 1814. τί τάσδε 
κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύλας: 

Τὴ λεγ᾽ εἴ τι βούλει, ἴο ταῦ 15 εἴ τι Θαἰναϊθηύ 
ϑίαϊα ἐπ ααδηθν οἵ ἔρυμα. 
ΤΟΧΘΙΊΡΙΠῪ [86 πι88 οὗ μῖσος, Δηα οὗ [π6 ἀουὉ]6 Βαρου]αῦϊνα ἴῃ ν. 1520. 

ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχθίστη γύναι. 

Ὑγμαῦ ρθου] 18: 56 η86 Πὰ8 τότ᾽ ἴῃ ν. 1526. δηα 6]βθῇογο ἢ 
Τὴ σῇδῦ 56η36 15 παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε τιι58α ἴῃ ν. 1984 ὃ 

Ὑνμαὺ 15 {Π| πιθαηϊηρ οὗ τῆς Τυρσηνίδος Σκύλλης ὃ 

ὙΥΠαῦ 15 6 ἀθυϊναύοη οὗ αἰάζειν Ὁ ΟὐὐΙΏΡρΑΓΘ ἰὖῦ 10} οὐμοῖ' ψουα8. 
δύαίθ {Π6 6]11|0515 1ὴ μακράν γ᾽ ἂν ἐξέτεινα. 

Τ|αβίταΐθ {11 πϑᾶσα οἵ ὕΠπ6 νου μέλλω 1η ν. 1985]. 
αἰνα ΒΙομ 61 5 αὐσατηθηΐβ γοβρθούϊηρ ὑΠ6 οὐὐΠορ ΡΥ οἵ δάνθυβ 

ὑϑυ πα 8 Πρ’ 1 εἰ ΟἹ" (.- 
ΤΠ) 1ϑυϊη σι 15. θούνθοη πρὸς ταῦτα Ἀπ πρὸς τούτοις. 

ὙΥμαὐ ρατὺ οὗ {πΠ6 νϑὰ 15 στυγεῖ ἴῃ ν. 1571 9 
αἴνο ὑπὸ ἀουϊναίίοη οὗ ἀκραία, ἃ Θρ᾿μοὺ οἵὗἉ “πηο. 
ὙΥΠαῦ 15 ξειναπάτα ἴου ἢὉ ΥΥ̓ αῦ 15 {π6 ἀοΥῖν οι ἢ 
διαῦθα {π6 ἴΌγοα οὐ ὕὉΠ6 ραγθοΐθ γ᾽ ἴῃ ν. 1592. 
ὙΥΠαῦ τοαάίησ ἀο65 ΒΙοιηῖ, βαρσοβῦ ἴο1" καπιθοάζω ν. 140θ ὃ 
ΒΡΘΟΙῪ {Π6 Ρ]αγ5 Ὁπαῦ Θῃα 5:γ 1] αν ]Υ το {Π6 ΜαΘάθδ. 
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πρός τινα, τινὶ, 199. δαὰ. 

αἰσθάνομαι, νυὶτἢ ἃ ρατί. 26. 878. 
οαἰσυμνάω, νγἱ1}} ρθη. 19. 
αἰσχροποιὸς, 1843, 
αἰσχρός. αἰσχίων, 501. 
αἰτεῖσθαί τινος, 9838. 
αἴτιος. τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν, κο. 8599. 
ἄκατος, α εἰρ, 199. Δα. 
ἀκεῖσθαι, 202. 
ἀκοὴ, 197. 
ἀκούειν πρός τινος, 1011. 

ἀκοῦσαι, 817. 
ἀκραία, 1376. 
ἀκριθῶς, 582. 
ἄκροΞ. ἄκροισι λαίφους, κρασπέδοις, 824. 
ἄλαστος, 44. 
ἀλάστωρ, 1055. 1256. 
ἀλγύνειν, 399, 
ἄλη, 1282. 
ἁλικρὰς, ἁλίκρατος, 1868. 
ἅλις, 629. 1104. 
ἁλίσκομαι, νυῖιἢ 8. ρατί. 88. 
ἀλκὴ ἀῃπὰ ἄλλη, οοηΐ, 298. 
ἀλλὰ, τιϑρα ἴῃ Θηἰγαϑίῖθβ, 998, 998. 
ἀλλάσσω, οοπΞΊΓ, οὗ, 964. 
ἄλλος υϑρα πλεοναστικῶς, 298, ὑπα6Γ- 

βίοοα, 1169. 
ἄλλως, 1. 4. μάτην, 1026. 
ἀλφάνω, 299. 
ἅμα ρ]θοπδβίϊο, 892. 
ἀμαθία, 224. 
ἀμθλωπὸς, ἀμθλὼψ, 1869. 
ἀμείβεται, 1264. 
ἀμηχανία, 645. 

μαλθακὸς 
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ἀμήχανος, 398, 
ἅμιλλα, 546. πολύτεκνος, 587. 
ἄμμορος, ἄμορος, 1392. 
ἀμοιθὴ, 29. 
ἀμπέχειν, ἀμπίσχειν, 284. ἠμπέσχετο, 

ἠμπίσχετο, 1166. 
ἀμπλακία, ἀπλακία, 116. 
ἀμφέπειν ἀπιὰ ἀμπέχειν οοηΐ. 480. 
ἀμφὶ, οσοπεΐγ. οἵ, 1157. 
ἀμφίλογος, 687. 
ἀμφίπυλον μέλαθρον, 184. 
ἀμφιτίθημι, ἴον το. 789, 
ἂν γερθαίαα, 3969. γ᾽ ἂν οὖν, δ04. 588. 

οὐκ υἷδ᾽ ἂν εἰν τ 997, ἂν ἀπά ἄρα 
οοηΐ. 997. γ᾽ ἂν δἀῃα γὰρ οοηΐ. 588. 
ἂν τραυϊγθα τντῃ 1Π6 ορίαἰϊνα [ΘΓ 
ποῖ, πόθεν, ποῦ, πῶς, (χε. 1268. 

ἀνὰ ΒΓ ἃσουδ., 009, 
ἄνα, 3525. 
ἀνάγειν ἀπ ἀνάπτειν, οοη, 106. 
ἀνάγκη. πολλή μ᾽ ἀνάγκη, πολλή γ᾽ 

ἀνάγκη, πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη, 1009. 
ἀναδέσμη, ἀνάδεσμος, 974. 
ἀναίνομαι. ἀνήνασθαι, 289. 
ἀναίτιος, 728. 
ἀνακίρνασθαι φιλίας, 188. 
ἀναλίσκειν, ἀναλοῦν, 8526. 
ἀναμοχλεύειν λόγους, ἄχο., 1914. 
ἀναπέταμαι, ἀναπέτομαι, 1. 
ἀνάπλεως, σου. οἱ, 139, «44. 
ἀνάπτω, ἴον {Π6 τη] Δ4]6, 106. τη14. 768. 
ἀνασπᾷν, 1578. 
ἀναστροφὴ, ᾿ῃϑίαποοϑ οἵ, 105. 1108, 
ἀνασχέθειν, ἀνασχεθεῖν, 1029. 
ἀνατεὶ, ἀνατὶ, 1354. 
ἀνατολμᾷν, 925. 
ἄναυδον ὄμμα, 1180. 
ἁνδάνω, σοῃβίγ, οἵ, 12. 
ἀνέλκω, 1178. 
ἀνέχομαι ννἱῖϊν ρατί. 858, οὐκ ἠνέσχετο, 

1159. 
ἀνήκεστος, 288. 
ἀνήρ. ἀνδρῶν πὰ ἀστῶν, οοηΐ, 298. 
ἀνθάπτεσθαι, 1357. 
ἀνιαρὸς, 1091. 1110. 
ἀνίημι ννἱῖῃ ρθη. πὰ ρᾶτῖ., 408, 
ἀνθάπτομαι, 84. 
ἀνοίγειν, θὅ8. 
ἀνολολύζω, 1170, 
ἀντηχεῖν, 426. 
ἀντιλάζεσθαι, ἀντιλάζυσθαι, 1219. 
ἀντίμολπος, 1179. 
ἀντίπορος, 213. 
ἀντιτείνειν, 887. 
ἀντιτίσασθαι, 209. 

ΙΝΌΕΧ. 

ἄνω ποταμῶν, ὅκα. 411. 
ἀνώμοτος ἀῃὰ ἐνώμοτος οοηΐ, 798. 
ἀξενωτάτη εἰσθολὴ, 126]. 
ἄξιος, σοηβίγ, οἵ, 112]. 
ἀξίως, γ ἢ ρθη. ὅ62. 
ἀπαίρειν, 984, 
ἀπαλλαγὴ, 238. 1872. 
ἀπαλλάσσομαι, 840. 727. 
ἄπειμι, αι, 277. 
ἀπειρηκὼς, 460. 
ἀπενάσθην, 167. 
ἀπεννέπω, 809. 
ἀπέραντος, 218. 
ἀπέχθεσθαι, ἀπεχθέσθαι, 292. 
ἀπήνη ναΐα, 1119. 
ἀπιστεῖν, 928. 
ἄπλαστυς, ἄπλατος“, 15]. 
ἀποζευγνύναι, 1019. 
ἀπολείπεσθαι, 85. 
ἄπολις, 644. 
ἀπόμουσος, 1085. 
ἀπόρθητος, ἴδιη. οἵ, 822. 
ἀποσθῆναι, 1218. 
ἀποστροφὴ ἃιιὰ ἀπαλλαγὴ, οοηΐ. 796. 
ἀποταυροῦσθαι, 191. 
ἀποφερθομαι, αδραϑβοον, 820. 
ἅπτειν, ἅπτεσθαι, 1179. 
ἄπωθεν δΔη4 πρόσωθεν, οοηΐ. 139. δ4 4. 
ἄρα γνωμικὸν, 579. ἄρα ἃπαὰ ἂν οοηξ. 

997. 
ἄρα ἴον ἄρ᾽ οὐ, 897. 
ἀραῖος, 608. 
ἄραρε, ἄρηρε, 823, 415. 749. 
ἀραρότως, 1189. 
ἀρῶᾶσθαι ἀρὰς, 607. 
ἀργὸς, ἴθιη. οἱ, 199, δἀά. 
ἀρήγω, 1272. 
ἀριστεὺς, οσοηΐ, ψΠΠ ἄριστος, ὅ. 
ἄρκυς, 1275. 
᾿Αρμονία, 890. 
ἁρμός, 1512. 
ἀρτίδακρυς, 899. 
ἀρτίφρων, 296. 
ἄση, ἄγα, ἄτη, χόλος, ἀὐπὴ 247. 
ἀσκὸς, 677. 
ἜΡΘΙ ΔΙ παρ᾽ ἀσπίδα στῆναι, 252, 
ἀστός. ἀστῶν ἃπὰ ἀνδρῶν, οοηῃί, 298, 

ἀστὸς δΔηα πολίτης, 220. 
ἄσυλος, 388. 726. 
ἀσύμφορον ἀπὰ ἀσύμφωνον ορῃΐ. 199. 

8αα, 
ἀσφαλέστερος ἀπ ἀσφαλέστατος σοῃΐ, 

741. 
ἀταύρωτος, ἴδτη. οἵ, 822. 
ἄτεκνος, αὐϑηΐ. οἵ, 1090, 
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ἄτη, 975. : 
αὖ πὰ οὖν οοηΐ, 907. 840, δ᾽ αὖ ἀπὰ 

δὴ οοπί, 1008. 
αὐθάδης, 108. 
ἄϊπνος, 481]. 
αὐτός. αὐτὸ, ἀηὰ αὐτὰ οοηΐ, 592. αὐτὸς 

διὰ οὗτος, 918. ταυτὸ, ταυτὸν, 477. 
864. αὐτοῖς μελάθροις, 165. αὐτὴ, 
δροτιίο, 7.20. 

αὕτως, ποῖ αὔτως, 520. 
αὐχῶ ἴον δοκῶ, δ82. 
ἀφαιρεῖν, 457. 
ἄφθονος, 612. 
ἀφικνέομαι νυἱΐῃ Δ6οιι5., 12. διὰ λόγων 

ἀφικόμην, 868. 
ἀφίπταμαι, 1. 
ἀφίστημι, 740. ἀπέστη πὰ ἀπέσβη, 

οοηΐ, 1218. 
ἀφορμὴ, 849. 
ἀφροντίστως, 910. 
ἄφυκτος, δ91]. 
ἀφύσσειν, 832. 
ἀχάριστος, θ57, 
ἀχρεῖος, 80]. 
ἀχρήμων, 462. 
ἀψευδὴς ἀῃᾷ οὐ ψευδὴς οσοηΐ, 955. 

βαδιστὴς, 1178. 
βαίνω νυιίϊ δἃη δοοσιβ., 212. εἰς ὁδὸν 

βεξδήκαμεν, 764. βαίνειν ἁδρῶς, 826, 
1161. 

βαλβὶς, 1240. 
βάλλειν. βληθήσομα:, βεθλήσομαι, 929. 
βασιλεύς. βασιλῆς, α 4τιοοη, 594. 
βέλτιον, βέλτιστον, ἃπὰ κάλλιον, σοπῇ, 

549. 
βία. μὴ βίᾳ, πρὸς βίαν, 244. 
βούλομαι. βουλήσομαι, 261. 
βραξεὺς, 270. 
βωμὸς, 8. οαἵϊι Ὀγ νἱοίϊηβ, 21. 

Γ, 

γαῖα, 794, 
γαμεῖν, γαμεῖσθαι, 264. 606. 
γαμήλιος, 1022. 
γὰρ τοροαϊεα ψὩ]η ἃ βῃοτί Ἰηΐοτναΐ, 

189. γὰρ οὖν, 585. γὰρ ἃπα ἄρα οσοηΐ, 
879. γὰρ ἀπὰ δὲ, 84. 199. 1088. γὰρ 
Δα μὲν, 139. γὰρ δΔῃὰ γ᾽ ἂν, 888. 
γὰρ 8ῃι δ᾽ ἄρ᾽, 122. γὰρ Ἰηἰοτγοραῖίνα, 

88. γαοΐδιβ ἴο βοιῃθί ηρ' ΒΡ ρτΘεβθά, 
296. 701. Θαυϊναίοηΐ τὸ ἐπεὶ, 1069. 

γαῦλος, α οἴιρ, 199. 
γε ἀοιυῦ]εα, 868. τὰ Ατἰίῖο νυ ῖθτθ 065 

ποῖ ϑυισοθρᾷ τοί, ἅη1655 ποίπου ννοτὰ 
Ἰῃΐθγνθηββ, 675. δὲ -- γε, 814. γέ τε 
ὨΘΥΘΙ Ἰοϊηθα Ὀγ ἴπ6 Ατιοβ, 869, γέ 
τοι, ἰδά. μέν Ὑε ΨΝΘΙΥ ΤΆΓΕΙΥ ὁοη- 
προϊρα Ὀγ ἰτᾶρίο νυυϊίοιβ, 1090, γε 
οι 64 Ὁ οοργίδίβθ, 814. 1970. 
1395. «ἀ464, 1095. γε ἀπά δὲ οσοπῇ, 
919. 1972. γε πὰ τε, 122. 255. 610. 
949, 1244. γε Πἃ5 ΠΟ ρΪΙδ6θ ἴῃ 1ῃ|6Γς 
᾿Τοσδίίοηβ, 1904., 5ΙΡΏΙΗ 65. ΠΟΥ ΘΟΥΘΥ, 
1992. 

γενειὰς, 107. 
γένειον, Δ] αταοη Ὁγ, 64. 
γέραιος, αυδηΐ. οἵ, 199. 
γέρων τύμβος, 1200. 
γηροθοσκέω, 1029, 
γίγνεσθαι, γίνεσθαι, 84. 
γιγνώσκειν, γινώσκειν, 84. ἐγνωσμένος 
δα εἰργασμένος οοπί, 776, ἔγνως 
τὴν νικῶσαν βουλὴν, 908. 

ὝὙλ. αννεθ8. οᾶποη τρβρθοίηρ [658 
Ιϑύΐθυβ, 294. 

γλῶσσα ἃπᾶ δόξα οοηΐ, 298. 
γλωσσαλγία, 528. 
γναθμὸς, 1198, 
γόνυ. γούνων, γονάτων, 828. 
γοργωπὸς, γοργὼψ, 1968. 
γυνὴ, βἰηρ. [Ὁ ρ] τ, 1022, πηἀοτβίοοά, 

211. 

Δ. 

δαὶ, 897. νν οί ΠΥ. αϑθα ὈΥ ἰγαρὶο νυ] 6 5, 
1008. δαὶ, δὲ, δὴ οοηΐ, ἐῤῖα. 

δαίμων. δαίμονός τινος τύχῃ, 669. ὁ δαί- 
μων, Βογέιϊιο, 962. 1106, 

δάκνω, 109. 818. 
δακρύειν, αυδηΐ. οἵ, 1218. 
δακρυῤῥοέω, 1008. 
δάπτω, 1186. 
δὲ, υϑυ8} ἴῃ τϑρϑί!οηβ, 98. [ΟΠ] οννοὰ 

ὈΥ γε, 814. οχμτῖοα Ὀγ σοργ!δίβ, 640. 
δὲ Δη4 γὰρ σοηῇ, 84, 199, 1089, δὲ 
δηά γε, 519, 1972. δὲ Ὧἀηα δαὶ, 1008. 
δὲ Δηάᾷ δὴ, 1286. δὲ ἀπά τε, 939. 89, 
198. 296. 268. 487. 610. 662. 749. 
1191. 1288. 

δεῖ, σοπδῖγ. οἵ δ65. δεῖ, δεῖσθαι γι 
58ῃ. ἃπα 1πῆη., 1996. 

δείκνυμι. δείξω σοφὸς γεγὼς, ὅ48. 
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δείλαιος, αυδης. οἵ, 1262. 
δέμας ἀπὰ χέρας οοηΐ, 1203. 
δεξιὰ, 21. 
δέον. ἐν δέοντι, 1274. 
δέρας, δέρος, 5. 

δέργμα λεαίνης, 190. 
δέρη ἃηά κάρα οοηΐ, 80, 
δεσμὸς, δεσμὰ, 494. 
δεσπότις, 966. 

δεῦρο ἀπά ογβίοοά, 608, δεῦρ᾽ ἀεὶ, 668. 
δεῦτε, 890. 
δὴ, δ᾽ αὖ, δαὶ οοηᾷ, 1008. δὴ ἀπά δὲ 

1286. δὴ δηά τοι, 1115. καὶ δὴ, 987. 
1104. δὴ ἴῃ ρα μειῖς Δρρθα]5, 1017. 

δῆτα. μὴ ὃ. 937. 1052. 
διάγειν βίοτον, 1039. 
διακναίω, 165. 
διαπτάσθαι, διαπτᾶσθαι, 1. 
διαφθείρω, 228. διέφθορω, 850, χεῖρα 

δ᾽ οὐ διαφθερῶ, 1050. 
διαφορὰ ν»}1ἢ} ἀαἱ. 74. 
διάφορος ν 1 σθη. 879. 
διδάσκειν, διδοο τα δδι, ΟἿ. 
δίδωμι νι ᾿πῆῃ. 1066. 1396. δίδωμι 

ἐν, 629. διδόναι δίιςην, 198. δίδωσιν 
ἴογ ἔδωκε, 951. δίδου, 967. 

δίκη δὰ κέρδος ΟΡροξβιὶ, 86. δίκην δι- 
δόναι, τίειν, 798. 1918. Δίκη, 1387. 

δίπτυχος, 1188. 
δίφρος, δίφρα, 494. 
διχοστατέω, 15. 
δοκέω, ἰο ργείονια, 66. δεδόκησαι, 76]. 
δύχιος, 414. 
δόμος. δόμοι ἀπ πύλαι, οοπί, 1291. 
δορύξενος, 688. 

δούλιος, ἴριη. οἵ, 829. 
δρᾷν ν»]ἢ} ἱννοὸ ἀσοιβ., 285. 1901, δρῶσα 

8ηα τλᾶσα οοῃᾷ, 1928. 
δρασείω, 92. 
δύναμαι ἴοΣ ἰσχύω, 128, [ὉΓ τολμάω, 

1040. 
δύρεσθαι, 160. 
δυσθυμεῖν, 90, 
δυσκατάπαυστος, 108. 
δυσκέλαδος, 419. 
δυσμεναίνω, 870. 
δυσπέρατος, 646. 

δυστάλαινα νυἱῖἢ) σθη, 1024. 
δῶμα ἀπὰ λέκτρα οοηᾷ, 140. 
δῶρον. πείθειν δῶρα καὶ δϑεοὺς λόγος, 

960. 

ΙΝΌΕΧ. 

ἐάνπερ, 728. 
ἐγγελᾶν, 1959. 
ἐγώ. ἐμοὶ, μοι, 794. 880. ἐμὲ, με, 586. 

νΠΘΊΠ8Γ μ᾽ οἂπ Ὀ8 ρᾳΐ ἴον μοι, 719. 
ἔγωγε ἃηά ἐγὼ δὲ οσοηΐ, 685. διά μον 
κεφαλᾶς, 144. 

ἐθίζειν. εἰθίσθαι, 122. 
εἰ, εἰ γὰρ, εἴθε, εἴθ᾽ ὥφελε, ὡς ὠφ. 1. 

φόβος, εἰ ---- 187. οἶκτος, εἰ ---- Θ27. 
εἰ ἂν 8, Ξοϊβοἴδιη, 997. εἰ---γε, 612, εἰ 
8Δη4 ἢ οοηῇ, 493. 1079, εἰ καὶ, 74. ἴοτ 
ἐπεὶ, 87. εἰ μὴ, 970. εἴ τι ἴοι ὅτι, 
1916. 

-τεὶ δηὰ --οῇ ἴῃ ἴμ6 βθοοπμα ρϑίβοῃ, 
209. 1220. 

εἶα, 402. 816. 1297. 
εἰδέναι, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ, σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι, 

989, 
εἴθ᾽ ὥφελε, δ 
εἴκω. ὡς ἔοικας, 998. 
εἰκὼ ἀοουβ. 1169. 
εἶμι πρὸς τὸ καρτερὸν τόλμης, 896. ἴτω, 

794. 
εἰμί, ἐστὶ, οῃ {πΠ6 δοσροηΐ οἵ, 1225. 1908. 

ἔστ᾽, ἐστ᾽, 609. εἰμὶ, οτηϊἰ64 νι ἢ 
ἕτοιμος, 612. ἦν ἴον ἐστὶ, 701. εἶναι 
οἸἵηϊ64, 76]. ἐσμὲν οἷον ἐσμὲν, 888. 

εἶπον, 274. εἰπεῖν τινί τι, τινά τι, 60. 
εἰπεῖν ἢ δοοι8. οὗ {8 ρθίβοῃ, 
719. 

εἴπερ γε, εἴπερ---γε, 814. 
εἷς, μία, ἕν, 941. οὐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία, 

948. 
εἰς, φιιοά αἰζὶποὲ αἀ, 266. 647. 
εἰσδολὴ, 126]. 
εἰσιδεῖν, 710. 
εἴσω, ἔσω, 88, 188. 
ἐκ οτηι6α, 561. 401. 

πρὸς οοηί, 1411]. 
Ἕκάτη, 997. 

ἕκατι, 208. 
ἐκθδαίνω, ενυαᾶο, 291. 
ἐκβάλλειν, 512. 
ἔκβασις, 581. 
ἐκθιαστὴς, 139. 844, 
ἔκγονος, 95]. 
ἐκδιδάσκειν, ἐκδιδάσκεσθαι, 297, 
ἐκδίδωμι, 510. 
ἐκεῖ, 1. 6. ἐν Αἵἴδου, 1069. 
ἐκεῖθεν, 1000. 
ἐκκτείνειν, ὃ Θοτηροιηά πἀῃκηοννῃ ἴο 

τη6 Οτρδκϑ, ὅ86. 
ἐκλιμπάνειν, 796, 

6099. 800. ἐκ ἃπὰ 
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ἐκλύω, 1312. 
ἑκούσιος τρόπος, 749. 
ἐκπέταμαι, ἐκπέτομαι, 1. 
ἐκπίπτειν. ἐκπεσεῖ, 45]. ἐκπεσοῦσαν, 

710: 
ἕκπλεθρος, 1178. 
ἐκπλήσσω, 8. 698. 
ἐκποδὼν, 561]. 1219. 
ἐκπράσσειν, 1802. 
ἐκσώζω, 1800. 
ἐκτείνειν. ἐκτάδην κεῖσθαι, 585, μακρὰν 

ἐξέτεινα, 1848. 
ἐκτίνειν, 269. 
ἐκτρέφειν, 958. 
ἐκφεύγω, 1060. 
ἐκφύω, 1069. 
ἐλαύνω. ἐλᾷν, Γαΐ. 69. 
Ἑλλὰς γαῖα, 536. 
ἐλπὶς, νν]1ἢ Γαΐ. ἀπά δοτ,, 765. 
ἐμθδρυοῦν, 284. 

᾿ ἐμμένειν, 751, 752. 
ἐμός. τὸ ἐμὸν ἴον ἐγὼ, 847. 
ἐμποδὼν, 992. 
ἔμψυχος, 292. 
ἐν, ἔν τινι εἶναι, 280. φ]οηαβίίς, 629, 

5 σμΙΓγ 1 σ᾽ ἃ οατι86, 217. ἐν ἀπαἀογβίοοά, 
809. 

ἐνδεῖσθαι, 163. 
"ἐνεῖναΐ τινι, ἔν τινι, 221. 
ἕνεκα ἀπαἀογϑίοοα, 648. 
ἐνθάδε, τὰ ἐνθ. 1069. 
ἐννοεῖν, ἐννοεῖσθαι, 8178. 
ἐντεῦθεν. τοὐντεῦθεν, 788. 
ἐνώμοτος ἀπ ἀνώμοτος, 735. 
ἐξαίρειν, 108. 
ἐξαιρεῖσθαι, 789. τί τινος, 900. 
ἐξαίρεσϑαι, 108. 
ἐξανέχεσθαι, 78. 
ἐξαντλέω, 78. 
ἐξελαύνω. ἐξελῶ, ἔαίϊ. 527. 
ἐξεργάζομαι, ἐξεργάξομαι, 914. 
ἐξεύχομαι, 926. 
ἐξηγέομαι. ἐξηγοῦ ϑεοὺς, 748. 
ἐξίασι, ἐξιᾶσι, 280. 
ἐξίπταμαι, 1. 
ἐξὸν, 878. 
ἐξυπηρετεῖν, 588. 
ἐξωθεῖν. ἐξωσθεὶς, 386. 
ἐξώπιος δωμάτων, 624. 
ἑὸς, Ὀγ ννῃαί νυ ]οῦβ αϑοά, 961]. 
ἐπαγγέλλεσθαι 11} ἀσοιι5. οἵ [Π6 ΡΘΓΒΟΏ, 

19. 
ἐπαιδεῖσθαι αηὰ καταιδεῖσθαι οοηί, 760. 
ἐπαινεῖν, 880. ἐπήνεσα, 708. 
ἐπαμφιέννυσθαι. ἐπημφιεσμένος, 284, 

ΙΝΌΚᾺΧ. 108 

ἐπεὶ, 1. 4. ἐξ οὗ, 26. 198. ἐπεὶ δηὰ ἐπὶ 
οσοηΐ, 760. 1976. 

ἔπειμι. ἢ ̓ πιοῦσα λαμπάς, 8359. 
ἐπείτοι καὶ, 678. 
ἐπὶ ἀπὰ ἐς οσοηΐ. 1192. ἐφ᾽ ἡμῖν, 692. 
ἐπί. ζῆν ἐπ’ ἴσοισι, 122. 
ἐπιδεὴς νι ρθη. δηὰ 1ηῆπ. 1996. 
ἐπιέναι. ἡ ̓ πιοῦσα λαμπὰς, 8388. 
ἐπιθοάζω, ἐπιθεάζω, 1406. 
ἐπικάειν, ἐπικαίειν, 199, δά. 
ἐπικηρύκευμα, 786. 
ἐπιπέτομαι, ἐπιπέταμι, 1. 
ἐπιῤῥέω, 1220. 
ἐπίσημος, δ44. 
ἐπίσταμαι, 408. 
ἐπιστέλλειν νυ δοουβ. οὗἩ [Π8 Ρ6Γβοη, 

719. 
ἐπιστένειν, 925. 
ἐπιστρατεύομαι, 1182. 
ἐπιστρωφᾷν, 664. 
ἐπίφθονος, 805. 
ἔπος ἀπα λόγος οοηΐ. 1814. 
ἔραμαι νι σθη. δῃα ἴηβη. 1396. 
ἐρᾷν, ΜΠ ροη, 49]. ἐρασθεὶς ἔρωτα, 

696. 
ἐργάζομαι. εἰργασμένος ἀπ ἐγνωσμένος 

οοηΐ, 776. εἴργασμαι, τοι. 298. 
ἐρεθίζω. πνεῦμα ἠρεθισμένον, 1116, 
ἐρετμῆσαι, ἐρετμῶσαι, 4. 
ἘΒρεχθεῖδαι, 819. 
ἔρημος νγιϊῃ ἃ φϑη. 81. 
ἐρημοῦν, 89. 
ἐρήσομαι, 282. 
Ἐριννὺς, φαδηΐ, οἵ, 1266. 
ἕρκος, 982. 
ἔρος, ἔρως, 52. 
ἕρπειν, ἔῤῥειν, 394. 
ἔῤῥειν, 114. 
ἔρυμα, 597. 1919. 
ἔρχεσθαι νῈ ηἤπῃ. ἃπα ρϑτί,, 1900. 

ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες, 627. ἅλις 
ἔλθοι, 629. 

ἐς δηὰ ἐπὶ οοηΐ, 1192. 
ἑστία ἀπὰ οἰκία οοηΐ, 1127. 
ἔσω, εἴσω, 88. 188. 
ἔτι, Πογθα 16}, 918. 
ἕτοιμος ννιϊπουΐ εἰμὶ, 612. 
εὖ, 61Πρϑ815 οἵ, 488. 
εὐάγγελος, 971. δόξα, 1006. 
εὐδαιμονέω. εὐδαίμονοίην, δ65. εὐδαι- 

μονοῖτον, ---ν, 1069. 
εὐδαιμονία πα εὐτυχία οσοῃΐ, 722. 
εὐδαίμων, 598. 1225. 
εὔδειπνος, 208. 
εἰκρὰς, εὔκρατος, 1869. 
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εὐκταῖος, 170. 
εὐνέτης, εὐνήτης, 160. 
εὐνὴ ἃπα λέχος Ἰοϊπ64, 1388. 
εὐπρόσοιστος, 281]. 
εὕρημα, 583. 714. 
εὐτυχεῖν, 686. 
εὐτυχία, εὐψυχία, εὐδαιμονία, οοπ. 722. 
εὐφραίνειν ἃ ἥδεσθαι οοπί, 884. 1084. 
εὔχαρις, 691. 
ἐφέλκειν, 4108. δ52. 
ἐφέστιος, 711. 
ἐφήδεσθαι, 136. 
ἐχέγγυος, 8388. 
ἔχειν, ἔχεσθαι, 139. 844. : ν»]ἢ ρατί. οὗ 

ἃΟΙΓ, 859, 89, οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι, 308. 
721. ἔχω ἴον δύναμαι, 492, ἔχ᾽ ἥσυ- 
χος, δ5δ0. οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, 59]. 
ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα καλῶς, 790. 

ἐχϑαίρειν, ἐχθραίνειν, ἐχθαρτέος, ἐχ- 
θραντέος, ὅδ. 

ἔχθιστος, 1320. 

(αμενὴς, 125]. 
ζεύγλη, 479. 
ζευγνύναι ὁρκίοις, 798. 
Ζεὺς πατρῷος, 1914. 
ζηλῷ σε, ὅ9. 
(ζηλωτὸς, 245. 1091]. 
ζημία Δηὰ μωρία οοηῖ, 1220, 
(ὄη υβεἀ Ὀγ Ἴτασίο νυ γῖῖογ5, 972. 

Η. 

ππτὴ βηά ---εἰ ἴῃ {Π6 βθοοῃᾶ ρϑύβοῃ, 
269. 1220. 

ἢ πὰ εἰ οοηΐ, 499, 1079. ἢ κατὰ, 
πρὸς, Α[τοτ ἰΠ6 σοτηραιαῖνα, 679. 

ἡγέομαι, 706]. 
ἡγήτωρ μελέων, 426. 
ἥδεσθαι, οοηβίν, οἱ, 884. 
ἡδονή. ἁδονᾶν, 794. 
ἡδύπνοος, 890. 
ἥλικες, 248. 
ἡμέρα. καθ᾽ ἡμέραν, 1016. 
ἡμιθνὴς, ἡμίθνητος, 1969. 
ἣν μήποτε, 80. 
ἥπου, 1 5τιρροξο, 14. 699. 
ἥσυχος ποὺς, 219. 
ἡττώμενος πιὰ νικώμενος οοηΐ, 101]. 

ΙΝΌΩΚ. 

Θ. 

ϑανάσιμος, δανατήριος, ϑανατηρὸς, 852. 
ϑᾶσσον, 99. 
ϑάσσω, 68. 
“ατέρου τρόπου, 804. 
ϑαυμάζω. ϑαυμάσω, ϑδαυμάσομαι, 270. ἐο 

ἰουΐς τιρ ἴο, 1141]. 
ϑεοκλνυτέω, 210. 
ϑεός. πρὸς ϑεῶν, πρὸς τῶν ϑεών, 325. 

ἐΐι6 ϑιιη, 959. ξυγέιπθ, 962. 
ϑέσμιον, 494, 
δεσμὸς, ϑεσμὰ, 494. 
ϑέσπις, 425. 
ϑεσπιῳδὸς, 666. 
ῆλυς. γυνὴ δὲ ϑῆλυ, 924, ϑῆλυν 

γενεῶν, 1080. 
Φόρνυσθαι, ϑρύπτεσθαι, 284. 
ὡράσος, ϑάρσος, 469. 
ρέυμαι, 80. 
ϑύλακος, 139, 844, 
ϑυμοῦσθαι, 279. 
ϑύραιος, 219. 
ϑωπεύω, 369. 
Θωρυκίων, 848. 

Ἰ; 

ἐ, ὑγἤθη 58 5οΥ 64, 6. 
ἰαχὰ, ἰαχέω, υαηΐ, οἵ, 149. 
ἰέναι. ἴτω, 697. 
ἱεροὶ ποταμοὶ, 411. 842. ἱερὰ χώρα, 822. 
ἱέω, ἴημι, φαδηΐϊ. οἔ, 888. 
ἱκάνεις ἀπα ἐστάλης οοηΐ, 666. 
Ἰόλεως, 199. «αἀ. 
ἵπτασθαι ἀπκπονῃ ἴο ἴῃ6 Αἰ11085, 1. 

Κ᾿ 

κάθοδος, κάθολος, 101]. 
καθυθρίζειν, 1057. 
καί. καὶ----γε, καὶ--δὲ, 685. καὶ δὴ, καί 

τοι, 1115. καὶ λίαν, 526. καὶ πολὺς, 
897. κὰἀμοὶ----δὲ Ἰποοττοοί, 686. 

καιρός. οὐδένα καιρὸν, βιργα πιοαιιηη, 
128. 

κάκη, 1047. 
κακόνυμφος, 986. 
κακὸς κακῶς, 80]. κακὸς εἰσορᾶν, 266, 

λέγειν, 6822. κακὸν, α γεργοωοῖι, 467. 
καλεῖν. κληθήσομαι, κεκλήσομαι, 929. 
καλλίναος, 89]. 
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καλλίνικος, καλλίνικον ἄδειν, 44. καλ- 
λινίκαι, 168. 

κάλλιον δῃὰ βέλτιον οοηΐ, 542. κάλ- 
λιον 8ηα κάλλιστον, 662. 

καλλίπρωρος, 1332. 
καλλιστεύομαι ἴον κάλλιστός εἰμι, 948, 
καλὸς ἰγοηίς}}Υ, 514. 
κάλως, 280. 
καλῶς 1566 ᾿ΤΟΠ]ΟΔΠΪν, 804. 
κάμινος, ααδηΐ. οἵ, 794, 
κάμνω, 7606. 1188. 
κάνθαρος, α οἰιρ, 139. δαἀὰ, 
κάρα δηὰ δέρη οοηΐ, 30. 
καραδοκῷ, 1114. 
καρδία δἃη4 λόγος ορροΞβεᾷ, 706. 
καρτερεῖν, 700. 
καρχήσιον, α οι, 199, 844. 
κάσις, 1991, 
κατάγειν, 1011. 
καταγηράσκειν, 124. 
καταγνύω, 744. 
καταιδεῖσθαι πὰ ἐπαιδεῖσθαι ὁοοηΐ. 760. 
καταλύομαι. ϑανάτῳ καταλυσαΐμαν, 

1460. 
καταξαίνω, 1026. 
καταπλύνεσθαι, 139. 44. 
καταπνεῖν, σοὐὈϑίγ. οἵ, 884. 
κατάρατος, 112. 
κατασκήπτω τινὰ, τινὶ, 98. 
κατατρύχειν, 1096. 
κατεῖπον, 89. 
κατέρχεσθαι, ἴο γον Κγοηι οαὶϊθ, 1011. 
κατέχειν ἐπίνοιαν, 759. 
κατηφέω, 1008, 
κατίδετε, ἴδετε, 1247. 
κατιέμαι, ἐο γοίννη ΖΦ οιυ θαϊϊε, 1011. 

πρός τινος, ἸὈ1α, 
κάτοπτρον, 1158. 
κεὶ, 994, 
κέλευθος, κέλευθα, 494. 
κενοῦν, 958. 
κεραννύειν, 744. 
κερᾷν ἀη4 κραίνειν οοῃ, 198, 

φιλίαν, 1014. 
κέρδος δηὰ δίκη ορροξαά, 86. τί μοι (ἣν 

κέρδος, 145. πᾶν κέρδος ἡγοῦ, 458. 
Κηφισὸς, 891]. 
κίξδηλος, 5106. 
κινεῖν κραδίαν, 98. λόγους, εἴο., 1914, 
κινητὴς ἐπῶν, 1314. 
κίρνασθαι, 1. 
κισσὸς, 1210. 
κλὴς, 215. 669. 
κλύδων, 28. 869. 

κεράσαι 

ΙΝΌΕΧΣ. 1608 

κλύειν ὑπό τινος, 101]. κλύειν ψ ἢ ἃ 
Ρϑτί., 1128. 

κνίζω, δ58. 
κοινοῦν, κοινοῦσθαι, 688. 807. 
κοίτας λέκτρον, 496. 
Κόλχων αἷα, 2." 
κραίνειν ἃ κερᾷν οοηΐ, 198. 
κράσπεδον, 524. 
κρατεῖν. κρατεῖς τοι, 101]. 
κράτιστα, 385. 
κρίνω. κρινοῦμαι, ἰλέῖσανο. 609, 
Κροίσειοι στατῆρες, τὰ Κροίσου τάλαν- 

τα, εἴοα., 842. 
κρύπτω νυϊῖπ ἔννο 8οουβ,, 64. 
κτάομαι, ἰο αὐφιυΐγα {ΐ οΠαγαοίον οἔ, 

220, 
κτείνειν, [αϊ., 1244, κτανεῖν ἀῃὰ ἑλεῖν 

σοηΐ, 986. 
κτῆμα παλαιὸν οἴκων, 48, 
κτυπεῖν, 1177. 
Κυανέαι Συμπληγάδες, 2. κυανεᾶν,1 259. 
κύκλος, κύκλα, 494. 
κύμβη, α οι», 199. 846, 
κυρέω, νι ρρη., 29. 267. 
κωκυτός, 1174. 

ἊΣ 

λάζεσθαι, λάζυσθαι, 952. 1218. 
λαμβάνειν τί τινος, 894. 
λαμπρός. λαμπρότατος αἰθὴρ, 828. 
λανθάνω, ννἱῖῃ ρϑη., 1248. 
λέγειν λόγους, 922. λέγειν νι δ6σα8. 

οὗ 1Π6 ρεῦβοῃ, 60. 260. 719. Ι. ἃ. 
δεικνύναι ἐν λόγοις, 742. λέγω πὰ 
ἐρῶ οοπί,, 577. αὖ λέγειν ἀηα ἀγγέλ- 
λειν ὁοηΐ, 709, γῇ τε κοὐρανῷ λέξαι, 
57. λέξεις δὲ μηδὲν, ἃ Βο]φοίδιη, 818. 

λείπομαι, 75. 
λείψανον, 1984. 
λέκτρα δηὰ δῶμα οοηΐ, 197. λέκτρα 

βασιλέως, 594. 
λεπτὸς, 5629. 1077. 
λευκὸς ἃπὰ λεπτὸς, οοηΐ, 1188. 
λέχος δπὰ εὐνὴ Ἰοϊηδά, 1898. 
λέχριος, 1165. 
λήγω ν ἢ ρθη, 422, 
ληΐζω. λελῃσμένος, 258. 
λίαν. δῆτα λίαν πὰ δὴ τάλαινα οοηξ, 

928. 
λιμὴν, 767. 
λίσσεσθαι, 184. 
λιτότης, Ἰηβίδῃοθ5 οὗ ἴπ6 ἔριτο, 948. 
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λόγος. λόγους λέγειν, 822. λόγος ἀπᾶ 
καρδία ορροΞθ4, 706. λόγος πὰ ἔπος 
οοηΐ, 1914, λόγος, πηάἀοιβιοοά, 499. 

λοιπός. τολοιπὸν ἤδη, 1125. 
λύειν ἴον λυσιτελεῖν, 566. 1109. 1359. 

ηιῖγιι6})6, ἰρυανο, Ἰ 14, 
λυπέω. λυπήσει, 474. 
λυπεῖσθαι, 70]. 
λυπρὸς ἃπά πικρὸς σοηΐ, 598. 
λύχνος, λύχνα, 494. 

Μ. 

μ᾽ ψ|θίΠοΥ ραΐ [ῸΓ μοι, 719. 
μὰ, 1088. 
μαλθακὸς ἀκοῦσαι, 517. 
μάρνασθαι, 251. 
μάταιος. ὦ μάταιε, ματαία, 988. 
μάταν ἄρα, 1258. 
μάτηρ, 97. 
μεγαλόσπλαγχνος, 108. 
μέγιστον ἐχθίστη, 1820, 
μεθίεσθαι, οοηῃβί!. οἵ, 794. 
μεθίστημι. εἰς τὸ λῷον μεθέστηκεν, 907. 
μεθορμίσασθαι, 260. νχῖῖῃ ρθη, 442. 
μέλεος ψ τ ρεη. 98. 
μελικρὰς, μελίκρατος, 1969. 
μέλλω γιὰ ἃον. 994. νι [αἴ, 1ηἴ, 

1951. 
μέλπω ἰαχὰν, 150. 
μεμπτὸς, 954. 
μέμφεσθαι, 217. 
μέν. μέν Ὑε, ΝνΘΥῪ ΤΆΤΟΙΥ Ἰοϊη6 ἃ τοσ οί ΠΥ 

ὈΥ {τᾶρτο νυυϊίθυβ, 1090. μὲν ἀπά γὰρ 
σοηΐ, 199, μὲν ἃπὰ μὴ οοηΐ, 800. 
μὲν οχἰ64, 1006, [πἰθγγορδίινθ, 
1126. 

μένειν δηα μίμνειν σοηΐ, 441. 
μέντοι, ποῖ οἰ1464, 869. 1090. 
μέσος. οἷ᾽ν μέσῳ λόγοι, 815. 
μεσόω, 589. 
μεταγινώσκω, 69. 
μετακλάομαι, μεταστένομαι, 992. 
μετέρχομαι, ν»ἢ δοουβ. 6. 
μετεῖναι, σομπ.", οἱ, 882. 
μετεύχεσθαι, 000. 
μετέχω, σοηϑίΓ. οἵ, 116. 
μὴ, νι ΘΟ]. Ρ165. ἀπά 80. 217, 452, 

μὴ, ψ τ τπα16. αἰ. 818. μὴ ἀπᾶ μὲν 
οοηῇ, 5600. ρ]δοπαβίο, 8. μὴ δῆτα, 
997. 

μηδὲ, μηδ᾽, ὅ. 10]. 599. 1087. 1241. 
μηδὲ δῃηᾷ μῆτε οοπί, 617. 

μηδὲν ἴον μὴ, 184. 

ΙΝΌΕΧ. 

μήν. καὶ μὴν---γε, 1090. 
μήτε δῃὰ μηδὲ οοηΐ, 617. μήτε 8[{8Γ 

μὴ οἵ μηδὲ, ἃ 80]6οΊδτη, 4. 
μιαίφονος, 268. 
μιάστωρ, 1368. 
μιγνύω, 744. 
μίμνειν ἃπα μένειν οοηΐ, 44]. 
μῖσος, 1320. 
μνᾶσθαι. μνησθήσομαι, μεμνήσομαι, 929. 
μοῖρα ϑανάτου, 989. 
μολέω. διὰ μύθων ἔμολον, 1077. 
μόνος, ΜῈ ρθη. 81. μόνον, ὑπ46Γ- 

βίοοά, 790. 
μοῦσα, 1939. 1081. 
μοχλευτὴς ἐπῶν, 1914. 
μύειν, 1180. 
μυσάττομαι, 1146. 
μωρία δηὰ ζημία οοηΐ. 1228. 
μῶρος“, ἴδῃ. 60. 

Ν, 

» ῬαγΔρΟρίο, 76 926. 1210. οτρΊ δ Ιηρ; 
[νον νυ ηρ {ΠπΠ6 ἐ αἱ (Π6 5146, 968. 
ν ἃηά δ᾽ οοηΐ, 1167. ν ἀπὰ ρ, 997. 

νάπη, ὃ. 
ναυκληρία, 527. 
ναῦς, σ6η. οἵ, δ29. 
ναυστολεῖν, 680. 

᾿ψεοδμὴς, νεόδμητος, 629. 1969. 
γεοζυγὴς, νεόζυγος, νεοζὺξ, 800. 1869. 
νεοκρὰς φίλος, 188. νεοκρὰς, νεόκρατοσ, 

1969. - 
νέφος οἰμωγῆς, 106. 
νικάω. τοὔνομα νικᾷ, 125. ἢ νικῶσα 

βουλὴ, 908. νικώμενος ἃπ4 ἡττώμενος 
οοηΐ, 1011. κρεισσόνων νικώμενοι, 
916. 

γὶν, νῦν, νυν, σοηΐ, 1299. 
νοσεῖν, 16. 
νουθετεῖν, 29. 
νοῦν δέσθαι, 736. 
νυμφοκομέω, 981]. 
νῦν, νυν, νιν οοῃΐ, 1299. 
νυνὶ, νΥ ὨΘΊΠΘΙ ἃ ἱτᾶρτο νγοιτά, 167. 
νύχιος, 214. 
νωμᾷν, 6064. 

1ῃ 

ξειναπάτης, 1989. 
ξυγγνώστα, 481. 70]. 
ξυλλαμβάνομαι, 809. νυ ρεη. 942. 
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ξυμβάλλομαι, 286. 
ξύμβολον, 618. 
ξυμφύρω, 1196. 
ξὺν, 11. ξὺν ϑεῷ, 628. 
ξυναρτάω, δ64. 
ξύνδεσμα, 1190. 
ξυνεισβαίνω, 477. 
ξυνεργὸς, ξύνεργος“, 841. 
ξυνῳδὸς, 1004. 1266. 
ξυνωρὶς, 1142. 

Ο. 

ο ἃΠπα σ οοηΐ, 784. 
ὅ, ἢ, τό. οἱ , δὺν, 815. τὰ δηᾶ σὰ 

οοηΐ, 995, ὁ ἐν λέχει, πιαγίέιι5, 209. 
ΔΙΓΟΪΆ ΘΧΡΓΘΒΒῸΒ γΘΠΘΙΘηΟ6, ἅζο. 
270. 

ὅδε ἴον ὧδε, 45. 687. 1115. ὅδε δὲ, 514, 
δέμας τόδε [ον δέμας τοὐμὸν, 389. 
τοδὶ, τῳδὶ, νν ΠΘΊΠΘΓ [Γᾶ 5 1ο ἰοτπηβ, 157. 
πὐδε πὰ τάδε οοηΐ, 72. 158. ἥδε 
8η4 ἢ δὲ οοηἴ, 1180. τήνδε πὰ ἼΣ 
δὲ, 1318. τόδε ν ἢ σϑη. δῦ. τόδ᾽ 
ἐκεῖνο, 97. ἀνδρὶ τῷδε ἴοι ἐμοὶ, 1394. 

ὀδύρεσθαι, δύρεσθαι, 160. 
οἵ κακῶν, 1903. 
οι, Ὑν ΒΘΙ ΠΟ σΔΡΑΌΪΘ οὗ 6]:βίοη Ὀθίουθ α 

Βῃοτί, 1090. θείοιο η, 868. 
οι Δῃ4 α οοηΐ. 44. 675. 
οἰακοστρόφος, δ28. 
οἶδα. σάφ᾽ οἷδ᾽ ἐγὼ, σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι, 959. 

οἶσθ᾽ ὡς μετεύξει, 600. οὐκ οἶδα εἰ, 
967. οἶδα νυν} ρᾶγί. 1008. 

οἰκία ἀιιὰ ἑστία οοηΐ, 1127. 
οἰκόθεν, 241. 

οἰκτείρειν δη4 οἰκτίζειν οοηΐ, 658. 
οἶκτοε----εἰ, 927. 
οἶμαι, ογοάο, 312. 
οἰμώζω. ᾧμωξα, 787. 
οἷός τ᾿ εἰμι, 1078. 
οἴσεται ἃπά ἄσεται οοηΐ. 44. 
οἶσθ᾽ πιὰ ἴσθ᾽ οοηΐ, 694. 
οἰστὸς, ἃ ΑἸ55 118 018 ἴῃ Αἰίο τυτΐοῖ5, 

634. 
οἴχομαι, γον], 228, 1038. 
ὄλθιός ἃη4 εὐδαίμων οοηΐ, 1220. 
ὀλέθριος βιοτὰ, 989. 
λίγιστος, ἰ89. Δ46. 
ὀλολυγὴ, 1172. 
ὁλοσχερὴς ποὺ ἃ ἰταρὶο ψοτά, 284, 
ὁμευνέτης, 949. 
ὀμνύω, ὄμνυμι, 744. 750. 
ὀμφαλὸς γῆς, 666. 

ΙΝΌΕΧ. 107 

ὅμως, 282. 6]ΠΠρΈ1 081} π564, 601. 
ὔνειδος, 514. 
ὀξύθυμος, 8520. 
ὀξύφρων, 642. 
ὀνίνημι. ὥνησας, 528. ὄνασθαι, 1021. 
ὀπαδὸς, 52. 
ὀπάζειν ἐν----, 425. 629, 
ὅπη ἃηά ὕπου οοηΐ, 1008. 
ὕπως. οὐκ ἔστιν ὅπως, 179. “1 Γαΐ. 

929. ὅπως ἃπάᾷ πως οοηξ, 119]. 
ὕπως ἂν, 992. 

ὁράω ν»Ἱῖβ ρα. 951, 
ὀργή. ὀργὰς ποιεῖσθαί τινι, 906. 
ὀρέγειν, 898. 
ὁρίζω, 438. 
ὅρκιος, 211. 
ὅρκος, ῬΤΌΡΘΓΙ τηθϑπίηρ οἵ, 21. 
ὁρμαθεῖν, 8οῖ. 192. 
ὀῤῥωδία, 918. 
ὃς, ἦ, ὃ, ΤΕΙΕΓ5 ἴ0 ἃ 5081. ΤΏΟΤῈ Τοπηοίθ, 

200. ρυΐ Ὀυαΐϊ οὔθ ψἢ νορῸβ οἵ 
αΠθυθηΐ ρονθγητηθηΐ, 882. ποῖ υβρὰ 
ὈΥ Αἴ ργοβ νυ υίθῖβ, 95]. 

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ. ἥπερ μεγίστη γίγνε- 
ται σωτηρία ἴοΥ ὅπερ ---, 14. 

ὕστις. οὔτις ἐστὶν ὅστ., 789. 
ὅτι, ογηϊἰς4, 724. 
οὗ μὴ, σοηβίγ. οἵ ἴῃ6 ρδρίιο]θβ, 720, 

1148. 
οὗ, οἱ, 784. 
οὐδὲ, οὔτε, 442. 
οὐθεὶς, οὗ 1ῃ6 Ἰαΐον Αἰ, 128. 139. 
οὖν. γ᾽ ἂν οὖν, 804. δ88. γὰρ οὖν, 888. 
οὔπω, τοί [ον θ᾽ ἀἀἸηρ, 1999. 
οὔτε, οὐδὲ, 442. οὔτε---οὐ, 1846, 
οὗτος. ταυτὶ, ννΠϑίῃθν ἃ ᾿παρίο [ὈΤΓ], 

157. οὗτος δηά αὐτὸς οὐηΐ, 918, 
τοῦτο, νΥιῖἢ σ6ῃ. 88. 

ὄφλειν γέλωτα, 4058. 1048. 
ὀφλισκάνειν (μίαν, 881, μωρίαν, 1224, 
ὄχημα, 1918. 
ὄχλον παρέχειν, 598, 

Π. 

παγκάκιστος, 466. 
παιδολέτειρα, 845. 
παιδολέτωρ, 1990. 
παῖς πα σπέρμα οοηΐ, 812. παῖδες ϑεῶν, 

1821. 
πάλαι δὴ, 111. 
παλαιγενὴς, 421]. 
παλαιὸν χρηστήριον, 668. 

ἴον πάλαι, 820. 
τὸ παλαιὸν 
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παλαίτερος, παλαίτατος, 67. 
πάλλευκος, 90. 
πάμφαγος-, 1184. 
παμφαὴς, 1246. 
Πανὸς ὀργαὶ, 1169. 
πανουργεῖν, 589. 
πάντως, ἀουθ]εᾶ, 860. 

πάντες οοηΐ. 849. 
πανύστατος, 1087. 
παρὰ γνώμην, δ17. 

1058. 
παραδιδόναι ἐν ----, 629, 
παραθάλτπειν, 149. 
παραινεῖν ψ ΙΓ 1116 δοσαβ, οἵ [ἢ ροϑιβοῃ, 

719. 
παραιτεῖσθαί τινος, 115]. 
παραμπέχειν, παραμπίσχειν, 284. 
πάρεδρος, 839. 
παρεμπολάω, 906, 
πάρεστι, 657. 
παρέστιος, 1331]. 
παριδεῖν, 284. 
παρίεσθαι, 888. 
παροίχεσθαι, 991]. 
παρὸν, 449. ν 
πάρος, Ῥοίϊιι5, 648. 
πᾶς. πάντες πα πάντως οομῇ, 849, 

πᾶς τι ---- οἵ μὲν, 85. 
πάσχω. κακῶς, 282. 

βούλομαι παθεῖν, 152. 
1045. 

πάτριος πὰ πατρῷος οοηΐ. 491]. 
πατρῷος, φαδηΐ. οἱ, 491. Ζεὺς πατρῷος, 

1914. 
παύω, ν ἢ} ρατί, 710. 

Β6ῃ. 92. 1044. 
πέδον πα σπέος οοηΐ, 1986. 
πεδοστιβὴς, 1120. 
πειρᾶσθαι, 997. 
πελάζω, δοῖ, ἀπά πααῖ, 90. 
πέλας, ὃ π., 8ῦ. 
πέπλος, πέπλοι, 979. 
πέπρωται ἃπὰ πέπρακται οοῃΐ, 1060, 
περὶ, ὈδίοΘ ἃ νοννεῖ, 284. 
περιάγειν, νΥ ΘΠ... υ8εα ὉΥ 

τ 618, 284. 
περίαλλα, 284. 
περιαμπίσχειν, 284, 
περιβάλλειν, αἀϊν!ἀφα ὈΥ ἰτη6515, 284, 
περιέχειν, αἰν! 64 ΟΥ̓ ἱπ16515, 284, 
περιϊδεῖν, ννῃθίθμου υϑοὰ ὈΥ [τάφο 

νυτΐουο, 284. 
περιϊστάναι. περιέστησεν, νν ΠΙεἴΠοτ υϑρὰ 

ὈΥ {τᾶρὶο νυ υ6γ5, 284, 
περιόργως, 284. 

πάντως δὰ 

παρ᾽ Αἵδην, Αἵδῃ, 

πάθοιμι, ἴ. 4. 
τί πάσχω; 

παύομαι, ννἱζἢ 

1ΓΔΟῚΟ 

ΟΕΒΕΚ ἸΝΌΕΧ. 

περιπτύσσειν, σογβίΓ, οἵ, 1203. 
περιστέλλειν, 5882, 1090. 
περιώδυνος, 284. 
περιώσιος, 284, 
πεσσοὶ, ΟἿ. 
πέταμαι, πέτομαι, ἐπτάμην, ἐπτόμην, 1. 
πεύκινον δάκρυ, 1197. 
πεφάσθαι, δοςσοηΐ οἵ, 1. 
πῆ, ποῖ, 1268. 
πικρὸς δῃᾺ λυπῤὸς οοηΐ, 598. 
πιπράσκειν. πέπραται, αυϑηΐ. οἵ, 139, 

δα. 
πίστις, ῬΥΟΡΘΙ͂Υ {Π6 }ιυιιοίίοη οΓ ᾿απάς, 

21. π. δϑεῶν, 414, 
πίτνειν, πιτνεῖν, 84. 869, οοηΐ, ὅ 

πίπτειν, 1202. 
πλέκειν Ἀβ τῖῖς ϑώὼς 
πλέως, πλέος, πλεῖος, 265. 
πλημμελῆς, 907. 
πλησίος δῃα πλούσιος οοηΐ, 968. 
πλούτος χρυσοῦ, 542. 
πλύνεσθαι, πλύμα, 199. 844. 
πόθεν ατιὰ πῶς οσοπί. 852. 
ποιεῖσθαι ὀργὰς, 908. 
ποικίλος, 902. 
πόλις, πόλεως, δη Ἰατηῦυβ, 906. 
πολίτης. πολίταις ἀη πολιτῶν οοηΐ, 

712: 
πολύκλαυτος, ἔρτῃ. οἵ, 822. 
πολύπλοκος, 481]. 
πολύς. πολλὰ πολλοῖς, 579. 
πολύστονος, 207, 
πολυτίμητος, ἴδει. οἵ, 822. 
πολύχορδος, 199. 
πομπαῖος Ἑρμῆς, 157. 
πόμπιμος, νυ ἢ σοη. 844. 
πόσις, 56η. οἵ, 906. 
ποταμός. ἄνω ποταμῶν, α. 411. 
ποτᾶσθαι, 6604. 
ποτὲ, δοορηΐ οἵ, ὃ. 
ποῦ, ρογῆαρς, 1108, 
ποῦς, ἔρδηυθηΐ ἴῃ Εατρ. 219. 677. το- 

ἀαμάδηξ, ἡ. 
πράσσειν. πέπρακται ἃπα πέπρωται, 

οοηΐ, 1060. καλῶς πρ. 600. 971]. 
πρίασθαι πόσιν, 298. 
πρὶν υγἱτἢ ἰηΐ, 78. τ ἢ [6 Οπββίοῃ 
οἵ ἂν, 222, πρὶν ἂν τί---ο, 678, πρὶν, 
ΜΙ [86 παῖς, 1170. 

προδαίνω, 909. 1114. 
προέσθαι, 1047. 
προθυμία, προμηθία, 799. 911], 
πρόθυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα, 485. 
προξενεῖν, 722. 
προξενία, 500, 
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προοίμιον, 661. 
πρὸς ψ|1ἢ} ραη. ΔΙ͂Θ᾽ ἃ νϑιῦ δοί. ΟΥ 

ῃθαΐ, 1011, νι ρθη. ἴῃ δα]υγὰ- 
τοη5, 64, 825. πρὸς ἃπᾷ ἐκ σοηΐ, 
1410. πρὸς δὲ, 408. καὶ πρός γε, 
δοδῖαο5, 702. πρὸς, ππαογβίοοά, 743. 
μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους, 711. πρὸς 
ταῦτα, τούτοις, 1388. 

προσάγειν ἃπα προσθλέπειν οοηΐ, 1379, 
προσάντης, 906. 382. 
προσάπτω, 1379. 
προσϑολὴ, 1070. 
προσγελάω γέλων, 1097. 
προσδέρκυμαι, 1086. 
προσέπτα, 1. 
προσέχεσθαι, 1210. 
προσημαίνω, προσημανῷ, 129. 
προσομιλεῖν, 1081." 
προσπίπτειν ἃπὰ προσπιτνεῖν οοῃΐ, 

1202. 
προσφέρειν, 78. 
προσφωνεῖν τινὰ, τινὶ, 662. 
πρόσωθεν δῃηὰ ἄπωθεν οοπί, 199, Δ64. 
προτιμᾷν, 844, 
προφέρειν ἴον ὑπερφέρειν, 1088. 

ἁρπάζειν, 1108. 
πρυμνήτης κάλως, 768. 
πρῶτος. τὰ πρῶτα ἴον οἱ πρ. 918, 
πτάομαι, πτῶμαι, οί οχίδηΐ, 1. 
πτηνὺς, 1294, 
πτίλον, ποῖ ἃ ἱτᾶρὶο νον, 294. 
πύλαι Αἵδου, 1251. πύλαι δηὰ δόμοι, 

οοηί, ἐῤὶά. 
πύργος, 9391. 
πυργοῦν, 520. 
πῶς 8ἃη64 ὅπως οοηΐ, 119]. πῶς ἀπά 

πόθεν, 852. πῶς ἂν, εὐΐπαηι, 96. 174, 
πωτᾶσθαι, 664. 

ογ 

Ῥ᾿ 

ἡ δπὰ ν οοηΐ, 997. 
ῥαθυμία, 220. 
ῥᾷάων φυλάσσειν, 321. 
ῥέζειν. ἔρξουσι, 1299, 
ῥῆσις5, 1948. 
ῥίπτειν. ῥῖψαι, ῥίψαι, 1189, ῥ. ἔπος, 1401. 

ἿΣΣ 

σ᾽ δά ο οοπί, 794. 
σέθας, 750. 
σεβίζω, 641. 
σεμνὸς, 218." 

Ἑιωνρ. Μοα. 
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σθένειν ἃῃᾷ στένειν οοηΐ. 293. 
σίγμα, ἀπά ΘΟ] 1] 8016, 476. 
σιγῇ φίλων, οἰαγη απιϊοὶς, 587. 
Σισύφειοι, 406, 
σῖτος, σῖτα, 494. 
σιωπηλὸς, 3921. 
σκάφος, 1. 477. 
σκιὰ, 1221. 
σκυθρωπὸς, 279, 
Σκύλλα, 1940, 1856. 
σός. τὸ σὸν, ζο. σοηῇ, νὰ} τοσόνδε, 

ἄς. 464. σοῖς δΔηὰ τοῖσδ᾽ οοηΐ, 925. 
σὰ δῃὰ τὰ οοηΐ, 998. 

σοφὸς, ἃ ἰανουμῖθ νοτὰ ἢ ΕΌΠΡ. 
900, σοφοὶ, σοφαὶ, 886. σοφώτερα 
ἔπη, 678. ᾿ 

σπανίζειν, 877. 
σπανίζεσθαι, 860. 
σπένδω, σπένδομαι, 1137. 
σπέος ἃ πέδον οοηΐ, 1956. 
σπέρμα, 812. 
σπέρχομαι, το δ6 παξέῳ, 1190. 
σπονδὴ, σπονδαὶ, 894. 
στέλλεσθαι, 666. 
στένειν ἃπα σθένειν οοηΐ, 299. 
στέφος ἃπὰ πλόκος οοηΐ, 940, 
στοῖχοι φόδϑου, 284. 
στύμαργος, 525. 
στρέφω, 417. 
στρώννυμι, 581. 
στρωφᾷν, 664. 
σύ, σὺ δὲ ---- γε, 814, σὲ, σε, 328, 626. 

1007. μή μοι σὺ, 960. σοι τράαη- 
ἀδηΐ, 996. 

συγγνώμη, 810. 
συγγνώμων, 866. 
συγκεράᾶσαι φιλίαν, 138. 
συμβάλλειν ἔχθραν τινὶ, 48. ἔριν, 521. 
συμπαραμιγνύω, 744. 
συμπεραίνειν, 842. 889. 
Συμπληγάδες, 2. 
συμφέρω, 1. 4. ὁμοφρονέω, 13. 
συμφορὰ, συμφοραὶ, 84. 1290. 
-συνδικέω, συνδικάζω, 1588.. 
σύνοιδα ννἹ[ἢ ραγι. 498. 
συνήδεσθαι, 136. 
συντήκω, 20. 687, 
συνῳδὸς, σύνῳδος, 1266. 
σφάλλειν, 1006. 
σφε, 89. 
σφι, σφιν, 400. 
σχέθειν, σχεθεῖν, 1029, 
σχῆμα ἴοτπιβ ἃ ροΙρηγαβίβ, 1095, σχ. 
πᾷ στόμα οοπί. 1068. ; 

σχηματίζεσθαι, 1158. 
1 
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σχολὴν ἄγειν, 1235. 
σῶμα ἴοι ἑαυτὴν, 24. 
σωτὴρ χϑὼν, 3061. 
σωτηρία ἃπα προμηθία οοηΐ. 911. 

τ 

τ ἃπά ψΨ οοηΐ, 559. 722. 
τάλαντα χρύσεια, 842. 
τάλας. δὴ τάλαινα ἀπά δῆτα λίαν οοηΐ, 

925. 
ταμίας ὅρκων, 171. 1412. 
τανῦν πα γ᾽ ἂν οὖν οοπῖ, δ04. 
ταυροῦμαι ὄμμα, 91]. 
ταύτῃ. οὔτι ταύτῃ ταῦτα, 8366. 
τε, Ῥοβιτοῃ οἵ, 750. δοοθηὶ οἵ, 95. γέ 

ΤΕ, ΠδυοΡ Ἰοϊηθα ὈΥ ἴῃ6 Ατς5, 869. 
τε Δη4 γε οοηΐ, 122, 510. 949. 1244. 
τε δὰ δὲ οοηΐ, 510, 662. 749. 1191. 
1285. 

τέγγειν δῃὰ τεύχειν οοηῇ. 860. 
τείνειν βοὰν, 204. βίον, 668. 
τέκτων, ἣ, 410. 
τελεσφόρος, 712. 
τελεύτη ϑανάτου, 153. 
τέλος, τέλη, 1379. 
τένων, 1162. 
τέρην, τερείνην, 901. 
τερπνὸς ἀη4 φαιδρὸς ὁοηΐ, 1039, 
τετρακτὺς, 629. 
τεύχειν ἀπά τέγγειν οοῃῇ, 860. 
τίειν, τίεσθαι, οσοηϑβίγ. οἵ, 1918, τίειν 

δίκην, 198, 1919, 
τιθέναι. δήσω, ϑήσομαι, 922. δήσομαι, 

)ιιάϊοαθο, 882. τίθεσθαι σιγὴν, Θὅ. 
γέλων, 384, νοῦν, ἕο. 796, τίθεσθε 
ἴον ἡγεῖσθε, δ73, 8οῖ. [ὉΓ τῃ]66]ς, 
911. 922. 

τὶς, Ομ 6 ΟΥ γα βου 6γ5, 842, ἀσοθηΐ 
οἵ, 1901. τις φίλος, φίλων, 248. 566]. 
ῬΙβοηδϑβίϊο, 1198. 

τλᾶσα πὰ δρῶσα οοηΐ, 1826. 
τλήμων. τλημονεστάτη ὃδὸς, 1069, 
τοι, οογἑαϊηίμ, 1011. ποῖ 5 ΒΘΘρΡΊ 016 οἵ 

οἰἰβίοη, 868. τ᾽ ἂν ἴο" τοι ἂν, 804. 
8639. τοὶ ἃῃᾶ δὴ οοηΐ, 1115. ποῖ 
[ΟἹ] οννθα ὈΥ γε, ᾿η16588 ἃ νγογα Ἰηΐθ- 
ν6η68, 670. 

τολμάω, 812. 
τολμητέον τάδε, 1047. 
τόσος. τόσον ἃπἃ τόσως οοηΐ, 119], 

τοσόνδε, ὅχα.. ἃπᾷ τὸ σὸν, χα. σοῃξ, 
46]. τοσόσγε, τοσόσδε, 729. 

ΘΒ ΕΒ ἸΝΌΕΧ, 

τοσοῦτο, τοσοῦτον ΔΝ σθη. 588. 972. 
569. 

τόύόσως πὰ τόσον οομῇ, 119]. 
τότε, ξογηιονίμ, 1599. 
τρίξων τὰ τοιάδε, θ84. 
τριήρης, α οι, 139. δα. 
τρόπος, 804, 
τρόχος, τροχὺς, 48. 
τρωπᾷν, 664. 
τυγχάνειν, σοηῃβί!. οἱ, 756. 
τύμδος γέρων, 1206. 
τύραννος, ἣ τ., τύραννοι, 41. 
Τυρσηνὶς, 1840. 
τύχη ἴον συμφορὰ, 1008. 

Υ, 

υ, ἴῃ ΜΙΌΒ, γϑργϑθηίθα Ὀν ἰννὸ ροϊηΐβ, 
1100. 

υἱὸς, ἀηἀοιθίοοά, 767. 
ππυμι, ύω, ΘΟΠΟΒΡΗΪηρ να 8. οἵ ({18 

ἴογπι ἴῃ ἔγδο 16 νυ ίοιβ, 744. 
ὑμνεῖν, αυδηῖ. οἵ, 423. 441. 
ὑπεκτρέχειν, 524. 988. 
ὑπεμθρυοῦν, ψΠΘΙπΟΥ ἃ {γτᾶρῖς ννογά, 

284. 
ὑπεραλγεῖν, 118. 
ὑπεργάζεσθαι, ἱ. ᾳ. πρότερον ἐργάζεσθαι, 

867. 
ὑπεργήρως, 179. 
ὑπερτείνειν, 1288. 
ὑτερχαίρειν, 1162. 
ὑπέρχομαι νγῖοἢ δοοιβ, 57. 
ὕπὸ ννὉ}} ρθῆ. αἰἴθυ ἃ νὴ δοῖνα ΟΥ 

πρυῖον, 1011. δηβνοιβ ἴο ργῶ, 84. 
ππαἀριρίοοά, 916. 

ὑφάπτειν, 879. 

ᾧΦᾧ. 

φαιδρὸς ἃηἀ τερπνὸς οοηΐ. 1099. 
φάος δῃα φῶς οοπηί. 750. 
φάρμακον, 716. 
φάσθαι, ἀρορηΐ οἵ, 1. Ι 
φαῦλος ἀπ φλαῦρος οοπί, 1100. φαύλη, 

809. 
φείδεσθαι, 1059. 
φέρειν χάριν, 508. 
φέρνη, 952. 
φεύγειν ἃπά φυγεῖν οοπί, 967. φευξοῦ- 

μαι, 399. φεύγουσα φόνον, 1. 6. ἐπὶ 
φόνῳ, 791. 
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φθάνειν, 1166, 
φθυνέω. μὴ φθόνει φράσαι, 62. 
φιλεῖ, βοίοί, 47. : 
φιλίαν ἀνακίρνασθαι, εἴα. 198. 
φίλιος ἃη4 φίλος οοηΐ, 188. 
φιλόξενος, ἴρτη. οἵ, 822. 
φίλος. τὰ φίλτατα, 16. τις φίλος, φί- 

λων, 248, 561]. ᾿τοπϊοδ], 8130. 
φλαῦρος ἀπα φαῦλος οοηΐ, 1100. 
φλογωπὸς, φλογὼψ, 1869. 
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